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Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
Ø To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter
ID “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.
Ø The Zoom application is free and no need to create an account.
Ø The Zoom application can be used without registration.
Ø The application works on tablets, phones and PCs.
Ø The participant must be connected to the session 15 minutes before the
presentation time.
Ø All congress participants can connect live and listen to all sessions.
Ø Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.
Points to Take into Consideration – TECHNICAL INFORMATION

ü
ü
ü
ü

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into
consideration in the congress program.
ü If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program,
please inform by e-mail until 7 August 2020 (17:00) at the latest.
ü (All speakers required to be connected to the session 15 min before the
session starts)
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1. ULUSLARARASI ANKARA
MULTİDİSİPLİNLER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
11-12 Ağustos, 2020
Ankara, Türkiye

KONGRE PROGRAMI
Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749
ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN
Ø Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve Bilim Kurulundan geçen
bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
Ø Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak
“Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma
katılabilirsiniz.
Ø Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
Ø Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
Ø Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
Ø Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 15 dk öncesinde oturuma bağlanmış
olmaları gerekmektedir.
Ø Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
Ø Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından
sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gereken TEKNİK BİLGİLER:
v Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
v Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
v Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz
oturuma ait ID numarası gönderilecektir.
v Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
v Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
v Programda herhangi bir eksiklik / yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız,
lütfen en geç 20 Temmuz 2020'ye (17:00) kadar e-posta ile bilgilendirin.
v (Tüm katılımcılar oturum başlamadan 15 dakika önce oturuma bağlanması
gerekir)
v Zoom'a giriş yapmadan önce isim kısmına İsim, Soyisim ve HALL numaranızı
yazınız. Örnek. Hall-1, Elvan Cafarov
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Before you login to Zoom please indicate your name surname and HALL number, exp.
Hall-1, Elvan Cafarov
Zoom'a giriş yapmadan önce isim kısmına İsim, Soyisim ve HALL numaranızı yazınız.
Örnek. Hall-1, Elvan Cafarov
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11.08.2020 SALI/TUESDAY/ 10:00-12:00
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,
exp. Hall 1, Elvan Cafarov

SESSION-1, HALL-1 / Oturum-1, Salon-1
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Sadrettin EKMEN
Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749

Çağla ÇETİN

EŞ
TÜKENMİŞLİĞİNİN
TEDAVİSİNDE
UYGULAMALARIN KULLANIMI

Dr. Filiz MUTLU YILDIRIM

TÜRKİYE’DEKİ COVID-19 VAKA SAYILARI İLE
BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGE ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR
MIDIR?

Dr. Arş. Gör. Deniz ŞAHİN

APPLICATIONS OF FRESHWATER MICROALGAE
(SCHIZOCHYTRIUM SP.) AS AN OMEGA-3 FATTY ACID
SOURCE AND ANTICANCER PRODUC

Uzm. Dr. Sevda Ünallı ÖZMEN

LABORATUVARDA
PNÖMATİK
SİSTEMİN
PREANALİTİK EVREDE TAŞIMA SÜRESİNE ETKİSİNİN
ANALİZİ

Öğr. Gör. Necmettin ÇİFTCİ
Doç. Dr. Hasibe KADIOĞLU

EGZERSİZ SAĞLIK İNANÇ
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet
BAYRAKTAR

YAŞLILIKLA İLE İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMSEL
ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel DEMİREL

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ
İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nur ASLAN
Dr. Elif AŞIK
Prof. Dr. N. Tülin GÜRAY
Prof. Dr. Mürvet VOLKAN
(Poster sunum)

CYTOTOXIC EVALUATION OF GOLD NANOPARTICLES
ENCAPSULATED IN A
BIOLOGICALLY-ORIGIN
ARCHITECTURE

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nur ASLAN
Prof. Dr. Mürvet VOLKAN
(Poster sunum)

ENZYMATIC
ACTIVITY
OF
MAGNETIC
NANOPARTICLES SYNTHESIZED IN A CAGE-LIKE
PROTEIN

Dr. Öğr. Üyesi Sadrettin EKMEN

ÇOCUK
TÜBERKÜLOZU
DEĞERLENDİRİLMESİ

MODELİ

MANEVİ

ÖLÇEĞİNİN

OLGULARIMIZIN
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11.08.2020 SALI/TUESDAY/ 10:00-12:00
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,
exp. Hall 2, Elvan Cafarov

SESSION-1, HALL-2 / Oturum-1, Salon-2
MODERATOR: Assist. Prof. Sertan OZAN
Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749
Ali Umar AHMAD
Suraya ISMAIL
Aminu Hassan JAKADA
Kamalu KABIRU
Aminu Muhammad FAGGE
Ahmad Tijjani ABDULLAHI
Rabiu Muhammad DANLAMI
Inuwa Mukhtar AHMAD
Abubakar Atiku MUHAMMAD
Umar Muhammad DABACHI

AN INTERACTION ROLE OF ENERGY PRICES ON THE
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INSTABILITY,
TRADE OPENNESS AND LEADING ASEAN COUNTRIES
ECONOMIC GROWTH

Milas Ceren HÖKE
Dr. Sedat YALÇINKAYA

CBS TABANLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ ANALİZİ İLE
BELEDİYE KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ
KONUMU VE PERFORMANSININ MODELLENMESİ

Koray EYYUPOĞLU
İrem ERTÜR
Abdullah ERTUĞ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DEPO OPERASYONLARININ
STANDARTLAŞTIRILMASI
VE
DEPO
YERLEŞİM
DÜZENİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ALMƏMMƏDOVA Mehriban
Hüseynağa qızı

XƏTTİ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ
KOMPÜTER MONİTORİNQİ SİSTEMİ

ALMƏMMƏDOVA Mehriban
Hüseynağa qızı

DİNAMİK OBYEKTLƏRİN KOMPÜTER DİAQNOSTİKASI
ÜÇÜN “KINECT” SENSORUNDAN İSTİFADƏ

Arş. Gör. Dr. Onur KILIÇ

AKILLI
TEKSTİLLERİN
İÇ
ETKİLERİNİN İRDELENMESİ

MEKAN

TASARIMINA

Doç. Dr. Kasım MERMERDAŞ BİR FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ İÇİN
ENERJİ ÜRETİM DEĞERLENDİRMESİ VE EKONOMİK
İnş. Müh. Roni SARIYILDIZ
ANALİZ
Araş. Gör. Osman ÜRPER
Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞEN

FUCOM VE ARAS-G YÖNTEMLERİYLE DİSTRİBÜTÖR
SEÇİMİ

Assist. Prof. Sertan OZAN
Assoc. Prof. Jixing LIN
Assoc. Prof. Yuncang LI
Prof. Cuie WEN

INVESTIGATION
OF
THE
RECRYSTALLIZATION
BEHAVIOR OF BIOMEDICAL Ti-30Nb-32Zr ALLOY
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11.08.2020 SALI/TUESDAY/ 10:00-12:00
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,
exp. Hall 1, Elvan Cafarov

SESSION-1, HALL-3 / Oturum-1, Salon-3
MODERATOR: Dr. Eda Feyza AKYÜREK
Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749
Yusuf Kamaluddeen IBRAHIM
Abdullahi Ayoade AHMAD
Nasa` I M GWADABE
Usman S DUGURI

THE ROLE OF NIGERIA IN THE ECOWAS AND ITS
SUPPORT TOWARDS THE COMMON PROPOSED
CURRENCY ECO

Öğr. Gör. Rasim Bağırlı

ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIYAN
DİSİPLİNLERARASILIK KAVRAMI VE DEĞİŞEN
MALZEME KULLANIMI

Arş. Gör. Mehmet Şahin DURAK

COVID-19
PANDEMİSİNİN
TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Gizem ŞAHİN
Prof. Dr. Sait BULUT

ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ
ÖĞRETMEN
ADAYLARININ
ÇEVRE
SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARINA
ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Kenan TUNÇ
Vusala MAMMADOVA
Bahadır SEMERCİ

Paliurus spina-christi P. MILL. TOHUMLARININ
ANTİBAKTERİYEL
VE
ANTİOKSİDAN
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Dr. Kadir Can ERBAŞ

EŞPOTANSİYEL EĞRİLRİNİ SÜPER ÇEMBERLERE
UYDURARAK KARESEL İLETİM HATLARININ
KASRAKTERİSTİK
EMPEDANSININ
HESAPLANMASI

Öğr. Gör. Ahmet Selçuk BAYBURTLU

BAYBURT
YÖRESİ
HALK
KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ

Dr. Eda Feyza AKYÜREK

İZODER TS 825 PROGRAMI KULLANILARAK
FARKLI DUVAR ÇEŞİTLERİNİN ISI YALITIMINA
OLAN ETKİSİNİN BOLU İLİ İÇİN İNCELENMESİ

HAVACILIK

VE

EZGİLERİNİN
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11.08.2020 SALI/TUESDAY/ 13:00-15:00
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,
exp. Hall 2, Elvan Cafarov

SESSION-2, HALL-1 / Oturum-2, Salon-1
MODERATOR: Assoc. Prof. Nazile ABDULLAZADE
Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749
Assoc. Prof. Nazile ABDULLAZADE
Assoc. Prof. Aygun AHMADOVA

EDEBİ
ESERLERİN
İÇERİĞİNİ
KURAMSAL VE PRATİK SORUNLARI

ÖĞRETMENİN

RƏSULOVA Sevinc Həmid qızı

S.M. GANIZADENİN “ KURBAN BAYRAMI” HİKAYESİ
AZERBAYCAN
EĞİTİMCİ-GERÇEKÇİ
ÇOCUK
NESIRINİN KLASİK NUMUNESİ GİBİ

Doç. Dr. Mahfuz ZARİÇ

CEMİLE SÜMEYRA ÖYKÜLERİNDE DUYARLIKLAR
VE DEĞERLER

Fadimana TANACI
Gülcan ÇEVİKYİĞİT

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTELERİN
SOSYAL MEDYA KULLANIMI: TWİTTER ÖRNEĞİNDE
BİR İNCELEME

Gülcan ÇEVİKYİĞİT
Fadimana TANACI

REKLAM
MÜZİKLERİNİN
HATIRLANIRLIĞINA ETKİSİ

Aziz ŞEKER

KADIN
ROMAN
KARAKTERLERİNİN
YAŞAM
DÖNGÜSÜNÜN
YOKSULLUK
SOSYOLOJİSİ
AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ

Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU
Mesut YILMAZ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI
ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI BİR DERS
TASARIM ÖRNEĞİ: “SALLER PLANI” MODÜLÜ

Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU
Merve AYVAZ KINA

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DİSİPLİNLER
ARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMINA DAYALI BİR
PLANLAMA ÖRNEĞİ: “GÖÇ”

Dr. Öğr. Üyesi Aziz Tamer GÜLER

BENZER
SORULARLA
AYAKTA
KALMAYA
ÇABALAYAN İKİ DİSİPLİN: VAROLUŞÇU FELSEFE VE
SİNEMA

Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN

GÜNAH VERGİLERİ KAPSAMINDAKİ ETİK SORULAR

MARKA
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11.08.2020 SALI/TUESDAY/ 13:00-15:00
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,
exp. Hall 2, Elvan Cafarov

SESSION-2, HALL-2 / Oturum-2, Salon-2
MODERATOR: Assoc. Prof. (PhD) Suat BEGEÇ
Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749
MAX
Öğr. Gör. Dr. Yaşar ALKAN

WEBER’DE

DİNLERİ,

RASYONELLEŞME,

ASKETİZM-MİSTİSİZM,

DÜNYA

İSLAM

VE

İKTİSADİ ADALET
Dr. Öğr. Üyesi Murat TINAS

DİSİPLİNLERARASI

BİR

ARAŞTIRMA

OLARAK

ORTADOĞU ÇALIŞMALARI: NEDEN VE NASIL?
TÜRKİYE’DEKİ SPOR BİLİMLERİ ALANINDA DANS

Dr. Öğr. Üyesi Cenab TÜRKERI

ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK
ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Arş. Gör. Habibe DİNÇ DOĞAN

ÇEKTE KABUL YASAĞI VE BU YASAĞI AŞMAYA
YÖNELİK ÖNLEMLER

Arş. Gör. Nihan DEĞİRMENCİOĞLU

COVID-19 SALGINININ ANONİM ŞİRKET GENEL

AYDIN

KURUL TOPLANTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ÜNİVERSİTE

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu YORULDU

ÖĞRENCİLERİNİN

ALGILARININ
ANALİZİ:

CİNSİYET

DEMİRCİ

ÖLÇÜTÜ

MYO

VERGİ
AÇISINDAN

AÇISINDAN

BİR

DEĞERLENDİRME
İBRAHİMOVA Nabat Fuad qızı

MƏKAN MƏNALI SÖZLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ
TOPONİMLƏRİN ROLU

Bünyamin SARAÇ

ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARININ A VE B TİPİ

Elif ŞAHİN

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Assoc. Prof. (PhD) Suat BEGEÇ

LEADERSHIP IN THE DIGITAL ERA
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11.08.2020 SALI/TUESDAY/ 13:00-15:00
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,
exp. Hall 2, Elvan Cafarov

SESSION-2, HALL-3 / Oturum-2, Salon-3
MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KAVUN
Meeting ID: 886 3746 9563 / Passcode: 319749
SUDA ÇÖZÜNEBİLEN Cu(II) KARIŞIK LİGAND
Dr. Öğr. Üyesi Duygu İNCİ

KOMPLEKSLERİNİN

SENTEZİ,

KARAKTERİZASYONU

ve

BİYOLOJİK

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
SYNTHESIS, CHARACTERİIZATION OF CARBON
Dr. Hasan ESKALEN

DOTS

AND

VISUALIZATION

OF

LATENT

FINGERPRINT
Sıla SÖZGEN
Prof. Dr. Serpil TAKAÇ

YERLİ BİR BAKTERİ TÜRÜ İLE MEYVE ATIKLARI
KULLANILARAK

AMİLOLİTİK

ENZİMLERİN

ÜRETİMİ
A COMPUTATIONAL (DFT AND HF) STUDY ON 1-

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KUNDURACIOĞLU

DODECYL-3-METHYL

IMIDAZOLIUM

BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE
(DMIBI)
SYNTHESIS OF NOVEL Ag(I)NHC (SILVER(I)N-

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KUNDURACIOĞLU HETEROCYCLIC CARBENE) COMPLEXES AND
THEIR TRANSMETALATION REACTIONS
THE
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KAVUN

THEORETICAL

GAMMA

FUNCTION CALCULATIONS of
via (d, 3n) REACTION

74,75
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SE ISOTOPES
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A COMPUTATIONAL (DFT AND HF) STUDY ON 1-DODECYL-3-METHYL
IMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE (DMIBI)
1-DODESİL-3-METİL İMİDAZOLYUM BİS(TRİFLORMETİLSÜLFONİL)İMİD (DMIBI)
ÜZERİNE BİR HESAPSAL (DFT VE HF) ÇALIŞMA
Dr. Öğr. Üy. Ahmet KUNDURACIOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü,
Mustafakemalpaşa, Bursa.
ORCID NO: 0000-0002-6421-9912

ABSTRACT
NHCs are carbene compounds with a ring which has "N" heteroatoms in its structure. These
compounds, of which metal complexes were first synthesized in 1968 by Öfele and Wanzlick
unaware from each other, have been popular due to the superiority of their complexes in many
areas over time. Especially in the search for new catalysts they have been accepted as
alternative compounds against phosphines. The most important reason for the superiority in
this field can be predicated on the sigma donor and pi acceptor properties of transition metal
NHC complexes.
In this work, I have restudied an NHC salt which has cis- and trans- izomers and exhibits IL
(ionic liquid) properties. Experimental spectroscopic studies were carried out by Moschovi
and Dracopoulos of Greece in their recent studies in which they used vibrational methods
such as FT-IR and FT-Raman. Some experimental results such as FTIR measurements were
taken from literatüre. Calculations were carried out out for FT-IR, FT-Raman, UV-Vis and
NMR (1H and 13C) under HF(3.21G) and DFT (EDF2 6.311G* and B3LYP-6.311G*)
methods and basis sets.
Calculated vibrational (FT-IR and RAMAN) spectra, 1H and 13C NMR and UV-Vis spectra
have been given in corresponding figures in order. As seen in these figures there is a
dramatic difference between the methods HF and DFT. But the difference between Cis- and
Trans- isomers spectra are not seem to be very evident in values of number of wave (v). The
most considerable differences between the isomers have been seen in DFT/EDF2 method in
vibrational spectra. Also can be said that most dramatic difference can be seen in the peaks
after 2700 cm-1 that indicates methyl methylene stretching modes.
Keywords: DFT (Density Functional Theory), HF(Hartree Fock) NHC compounds, Spectral
analysis,
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ÖZET
NHC'ler yapısında "N" heteroatomu olan halkalı karben bileşikleridir. Metal komplekslerinin
ilk olarak 1968 yılında Öfele ve Wanzlick tarafından birbirlerinden habersiz sentezlendiği bu
bileşikler, komplekslerinin zaman içinde birçok alandaki üstünlüğü nedeniyle popüler
olmuştur. Özellikle yeni katalizörlerin araştırılmasında fosfinlere karşı alternatif bileşikler
olarak kabul edilmiştir. Bu alandaki üstünlüğün en önemli nedeni geçiş metali NHC
komplekslerinin sigma donörü ve pi alıcı özellikleri ile açıklanabilir.
Bu çalışmada cis- ve trans izomerlere sahip olan ve IS (iyonik sıvı) özellikleri gösteren bir
NHC tuzu incelendi. Deneysel spektroskopik çalışmalar, FT-IR ve FT-Raman gibi titreşim
yöntemlerini kullandıkları son çalışmalarında Moschovi ve Dracopoulos tarafından
gerçekleştirilmiştir. FTIR ölçümleri gibi bazı deneysel sonuçlar literatürden alınmıştır. HF
(3.21G) ve DFT (EDF2 6.311G* ve B3LYP-6.311G*) yöntemleri ve baz setleri altında FTIR, FT-Raman, UV-Vis ve NMR (1H ve 13C) için hesaplamalar yapıldı.
Hesaplanan titreşimsel (FT-IR ve RAMAN) spektrumları, 1H ve 13C NMR ve UV-Vis
spektrumları sırasıyla karşılık gelen şekillerde verilmiştir. Bu şekillerde görüldüğü gibi, HF
ve DFT yöntemleri arasında dramatik bir fark vardır. Ancak Cis- ve Trans-izomerler
spektrumları arasındaki fark, dalga sayısı (v) değerlerinde çok belirgin görünmemektedir.
İzomerler arasındaki en önemli farklılıklar titreşim spektrumlarında DFT / EDF2 yönteminde
görülmüştür. Ayrıca, en dramatik farkın, metilen metilenin gerilme modlarını gösteren 2700
cm-1'den sonra piklerde görülebildiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: DFT (Yoğunluk Fonksiyonel Kuramı), HF(Hartree Fock) NHC
Bileşikleri, Spektral analiz,
1. INTRODUCTION
New and innovative materials are being developed every day in today's developing world.
Particularly, the approach of "green chemistry", which advocates working on environmentally
friendly processes and materials, increases the interest in new types of catalysts, raw materials
and solvents. N-heterocyclic carbenes (NHCs) have created a special field in all the
innovative studies of chemistry in particular for the last four decades (Herrmann&Kocher1997).
NHCs are carbene compounds with a ring which has "N" heteroatoms in its structure (Fig. 1).
These compounds, of which metal complexes were first synthesized in 1968 by Öfele and
Wanzlick unaware from each other, have been popular due to the superiority of their
complexes in many areas over time Garrison&Youngs-2005). Especially in the search for new
catalysts they have been accepted as alternative compounds against phosphines. The most
important reason for the superiority in this field can be predicated on the sigma donor and pi
acceptor properties of transition metal NHC complexes Diez-Gonzales et-al. 2009&Kumar et
al-2014). In addition, carbenes are not sensitive to air and moisture opposed to phosphines.
This allows them to live longer in practice.
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Figure. 1. Some types of N-Heterocyclic carbene salts
The catalytic activity of complex compounds of carbenes with transition metals such as Pd
(II), Ru (II), Co (II) and Rh (II) progenitured a bride new study matter for chemistry
researchers. As early as the Ag (I) NHC complexes, which were used only for
transmetalation, a new breakthrough was launched in 2004, when W. Youngs and his team
achieved successful results in antimicrobial activity tests Kaşcatan-Nebioğlu et
al2007&Özdemir et al-2010). Today, a wide field of research has been developed in terms of
biological activity, including antitumor activity (Haque et al.-2014). Since 2007, researchers
such as Peris and Ghosh have tried to catalytic activity of Ag (I) NHC complexes in different
fields, and this prejudice has been broken down so NHCs as a cheaper, environmentally
friendly catalyst have gained a new direction and momentum. Currently, the use of Ag (I)
NHCs as catalysts in many types of reactions such as polymerization, cyclic carbonate
synthesis and hydrosilylation is being investigated and applied Balcan et al. 2014&Taşcı et al.
2012).
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Figure. 2. Bonding in NHCs Metal complexes
This interest in transition metal complexes has prompted researchers to investigate metal-free
NHC salts. Further research of carbene salts, which offer promising results, especially for
antimicrobial activities and catalytic uses, is expanding day by day with increasing interest of
researchers from all over the world (Türkmen et al. 2011). Imidazole and benzimidazole can
be used as starting materials in the synthesis of NHC salts as well as NHC salts can be
obtained by ring closing reactions. In addition by modification of natural compounds, carbene
salts were synthesized and their complexes, mainly Ag (I), were obtained by Youngs et al.
(Fig. 3). Among the natural compounds used for this purpose are compounds containing
cyclic carbene groups in structures such as caffeine, urocanic acid and theophylline Bertrand
et al. 2014)
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Figure 3. Some examples for natural NHC analogs
In a previous work, I have reported calculations based on HF and DFT on a novel
benzimidazolium bromide salt (Kunduracıoğlu-2016).
In this work, I have restudied an NHC salt which has cis- and trans- izomers and exhibits IL
(ionic liquid) properties by using SPARTAN 14 quantum chemistry suite (Wavefunction inc2014). Experimental spectroscopic studies were carried out by Moschovi and Dracopoulos of
Greece in their recent studies in which they used vibrational methods such as FT-IR and FTRaman (Moschovi&Dracoupoulos-2014). My study in this article depends on some
compounds they prospected experimentally in their spectroscopic study.
2. EXPERIMENTAL
All calculations were carried out using SPARTAN 14 Computational Chemistry Suite. Both
DFT and HF methods are used for Cis- and Trans- compounds. All calculated values are
represented in tables and some results are depicted in figures as HOMO and LUMO graphics.
Also All calculated spectra are presented for comparison. Some results are put in a
supplementary file for further investigations. Some experimental results such as FTIR
measurements were taken from literature (Moschovi&Dracoupoulos-2014).
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Figure 4. The calculated optimized structure and numbering of DMIBI-Cis and DMIBI-trans
Calculations were carried out under HF(3.21G) and DFT (EDF2 6.311G* and B3LYP6.311G*) methods and basis sets. Some experiments could not be handled by the software and
were forsaken. They will be revisited later.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Structure of The Compounds
The Compound has an imidazolium cationic part with an anionic part which has two forms as
Cis- and Trans- (Figure. 5).
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Figure 5. Molecular structure of the cation and conformations of the anion.
3.2. Calculations for Spectral properties.
Calculations were carried out for FT-IR, FT-Raman, UV-Vis and NMR (1H and 13C).
Resulting spectra were depicted in related figures comparatively.
Calculated vibrational (FT-IR and RAMAN) spectra, 1H and 13C NMR and UV-Vis spectra
have been given in figures 6 to 10 comperatively in order. As seen in figures 6 to 10 there is a
dramatic difference between the methods HF and DFT. But the difference between Cis- and
Trans- isomers spectra are not seem to be very evident in values of number of wave (v). The
most considerable differences between the isomers have been seen in DFT/EDF2 method in
vibrational spectra. Also can be said that most dramatic difference can be seen in the peaks
after 2700 cm-1 that indicates methyl methylene stretching modes.
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Figure. 6. Calculated FT-IR spectra for DMIBI- (for Cis and Trans forms)
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Figure 7. Calculated FT- RAMAN spectra for compound DMIBI- (for Cis and Trans forms)
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Figure 8. UV-Vis spectra for compound DMIBI according to different calculation methods
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In NMR spectra also can be seen similar differences, particularly acidic region shows a
dramatic shift according to method. In 1H NMR this region corresponds to values between 9.5
and 10 ppm and 13C NMR it comes close to 150 ppm.

Figure 9. Calculated 1H NMR spectra for DMIBI - (for Cis and Trans forms)
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Figure 10. Calculated 13C NMR spectra of DMIBI Cis and Trans
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MO

DFT
HF
EDF2

B3LYP

LUMO

Cis

Trans

HOMO

Cis

Comp.

Table 1. Some molecular orbitals of DMIBI Cis and Trans
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Table 2. Some Bond distances of DMIBI Cis and Trans

BOND
HF

Cis

Trans

DIST (Ắ)

DIST (Ắ)

EDF2

B3LYP

HF

EDF2

B3LYP

C16,C15

1.541

1.524

1.532

1.541

1.530

1.530

C15,C14

1.540

1.526

1.534

1.540

1.532

1.532

C13,C12

1.541

1.525

1.534

1.541

1.532

1.532

C4,N2

1.486

1.466

1.477

1.491

1.477

1.477

N2,C1

1.392

1.379

1.384

1.392

1.383

1.383

C1,C2

1.342

1.358

1.363

1.342

1.360

1.360

C2,N1

1.392

1.376

1.383

1.393

1.382

1.382

N1,C3

1.322

1.331

1.336

1.324

1.334

1.334

C3,N2

1.324

1.333

1.338

1.324

1.334

1.334

N1,C5

1.482

1.456

1.469

1.479

1.468

1.468

F1,C17

1.342

1.335

1.337

1.346

1.339

1.339

F2,C17

1.354

1.343

1.351

1.337

1.330

1.330

F3,C17

1.339

1.318

1.329

1.340

1.328

1.328

S2,C17

1.774

1.880

1.873

1.767

1.879

1.879

O2,S2

1.423

1.457

1.460

1.433

1.474

1.474

O1,S2

1.443

1.476

1.483

1.446

1.468

1.468

S2,N3

1.548

1.613

1.620

1.537

1.608

1.608

S1,N3

1.560

1.617

1.634

1.540

1.601

1.601

O3,S1

1.430

1.468

1.470

1.442

1.480

1.480

O4,S1

1.424

1.460

1.462

1.420

1.450

1.450

F5,C18

1.341

1.324

1.332

1.344

1.335

1.335

F6,C18

1.341

1.331

1.335

1.361

1.343

1.343

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

16

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

F4,C18

1.353

1.340

1.348

1.334

1.329

1.329

C18,S1

1.773

1.863

1.872

1.774

1.885

1.885

Table 3 Some selected angles from both compounds, a comparison

ANGLES

Cis

Trans

Angle (°)

Angle (°)

(ATOMS)
HF

EDF2

B3LYP

HF

EDF2

B3LYP

C4,N2,C1

126.51

126.46

127.02

126.31

127.05

127.05

C4,N2,C3

124.81

125.05

124.43

124.98

124.42

124.42

N2,C1,H1

122.20

122.00

122.00

122.02

122.30

122.30

C2,N1,C5

125.79

125.72

126.22

126.31

126.57

126.57

C2,N1,C3

108.63

108.60

108.57

108.75

108.47

108.47

C3,N2,C1

108.65

108.49

108.54

108.68

108.39

108.39

N1,C3,N2

108.89

108.79

108.77

108.74

108.99

108.99

F1,C17,F3

109.15

109.31

109.47

109.38

109.85

109.69

F1,C17,F2

107.73

107.98

108.19

108.64

108.81

108.78

F3,C17,F2

108.27

109.13

108.52

108.50

108.82

109.02

O2,S2,O1

119.06

119.33

118.99

115.75

115.40

115.85

S2,N3,S1

134.17

125.01

124.04

135.70

122.93

122.98

O4,S1,O3

119.77

119.89

119.97

118.85

118.71

118.97

N3,S1,C18

99.83

103.99

102.30

100.60

103.59

103.90

N3,S2,C17

101.02

105.91

103.89

100.74

97.53

97.24

The values omitted can be found in supp. Material.
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4. CONCLUSION
Spectroscopic measurements of the compounds studied in this work, were found
computationally. The values were compared and it was seen that there was a significant
harmony between them. SPARTAN XX versions can be said to be satisfactory because we
use a version that is updated as well economic compared to other commercial software in the
literature. The resulting metal complexes of the NHC salts can be obtained over time and can
be investigated for their catalytic and biological activities.
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SYNTHESIS OF NOVEL Ag(I)NHC (SILVER(I)N-HETEROCYCLIC CARBENE)
COMPLEXES AND THEIR TRANSMETALATTION REACTIONS
Ag(I)NHC (GÜMÜŞ(I) N-HETEROSİKLİK KARBEN) KOMPLEKSLERİNİN
SENTEZLENMESİ VE METAL AKTARIM TEPKİMELERİ
Dr. Öğr. Üy. Ahmet KUNDURACIOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi, Mustafakemalpaşa MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü,
Mustafakemalpaşa, Bursa.
ORCID NO: 0000-0002-6421-9912
ABSTRACT
Since the NHC complexes are the legendary compounds of catalysis and green chemistry, the
reactions involving them worth to investigate their reactions again and again. In this study,
some novel NHC salts and their Ag(I) complexes were synthesized. The novel compounds
were analysed both for structural and spectroscopic properties.
The first steps in synthesis of Ag(I)NHCs, is obtaining the corresponding salts. For this step,
the reaction in which a halogenated alkyl interacts with the mono substutie imidazole
compound is used. Thus symmetrical or asymmetrical imidazolium halide salts can be
obtained.
In this study, a series of imidazolium bromide salts were obtained, on which one of the N
atoms linked to a methyl group and the other to a long chain (n= 4 to 18 with step 2) alkyl
group. In addition, benzyl groups were used instead of long chain alkyl in 2 NHC salts. Thus,
aromatic groups were also included in our series. The NHC salts obtained were analyzed
using spectroscopic methods such as 1H and 13C NMR.
These salts were interacted with basic silver compounds such as Ag2O and Ag2CO3 to
produce transition metal complexes of the salts obtained. As the final stage, Ag(I) NHC
complexes were interacted with Ruthenium and Platinum salts to replace these Ag(I) metals.
This stage is known as metal transfer or, more commonly, transmetalation.
NMR data of Ag, Ru and Pt complexes, produced from NHC salts, were measured and
compared. In addition, antimicrobial and catalytic activities of some of these complexes were
examined.
Keywords: Silver complexes, Platinum complexes, N-heterocyclic carbenes,
Transmetalation reactions,
ÖZET
NHC kompleksleri, kataliz ve yeşil kimyanın efsanevi bileşikleri olduğundan, bunların
yeraldığı reaksiyonları, tekrar tekrar araştırmaya değer. Bu çalışmada da, bazı yeni NHC
tuzları ve bunların Ag(I) kompleksleri sentezlenmiştir. Yeni bileşikler hem yapısal hem de
spektroskopik özellikler açısından analiz edilmiştir.
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Ag(I) NHC'lerin sentezindeki ilk adımlar, karşılık gelen tuzların elde edilmesidir. Bu adım
için, halojenli bir alkilin mono sübstütie imidazol bileşiği ile etkileşime girdiği reaksiyon
kullanılır. Böylece simetrik veya asimetrik imidazolyum halojenür tuzları elde edilebilir.
Bu çalışmada, N atomlarından birinin bir metil grubuna ve diğerinin uzun zincirli (n = 4 ila
18 2şerli) alkil grubuna bağlandığı bir dizi imidazoyum bromür tuzları elde edildi. Ayrıca, 2
NHC tuzunda uzun zincirli alkil yerine benzil grupları kullanıldı. Böylece serimize aromatik
gruplar da dahil edildi. Elde edilen NHC tuzları, 1H ve 13C NMR gibi spektroskopik
yöntemler kullanılarak analiz edildi.
Elde edilen tuzlar geçiş metal komplekslerini üretmek için Ag2O ve Ag2CO3 gibi bazik
gümüş bileşikleri ile etkileştirilmiştir.
Son aşama olarak, Ag(I)NHC kompleksleri, Rutenyum ve Platin tuzlarıyla etkileştirilerek,
Ag(I) yerine bu metallerin geçmesi sağlanmıştır. Bu aşama metal aktarımı veya daha yaygın
bir ifadeyle transmetalasyon olarak bilinir.
NHC tuzlarından yola çıkarak elde edilen Ag, Ru ve Pt komplekslerinin NMR verileri alındı,
karşılaştırmaları yapıldı. Ayrıca bu komplekslerden bazılarının antimikrobiyal ve katalitik
etkinlikleri incelendi.
Anahtar Kelimeler: Gümüş kompleksleri, Platin Kompleksleri N-heterosiklik karbenler,
Transmetalasyon tepkimeleri
INTRODUCTION
Last a few decades carbene chemistry has become a major area of interest for especially the
researchers of organometallics. These easy to obtain ligand systems attracted an increasing
interest from researchers. Öfele and Wanzlick first carried out the metalation of Nheterocyclic carbenes (NHCs), from imidazolium salts in 1968 uninformed from each other
(Öfele, 1968; Wanzlick, 1968). Lappert and co-workers expanded this work synthesizing Nheterocyclic carbene complexes from electron-rich olefins (EROs) (Lappert, 1975; 1988).
Later on Arduengo, in 1991 isolated the first free carbene (Arduengo, 1991). This new class
of ligand has ability to bind to a wide variety of metals “at least” equal to phosphines.
Complexes of N-heterocyclic carbenes with a wide variety of transition metal and many main
group elements have been reported (Herrmann, 2002). N-heterocyclic carbenes can form
complexes with both hard and soft metals. This ability makes them very versatile ligands.
NHCs bond to metals primarily through sigma donation of the carbene lone pair to the metal.
This bonding strength makes NHC complexes nominee for versatile compounds such as
catalysts and pharmacetucals etc (Lin and Vasam, 2006).
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Figure 1. Synthesis methods of Ag(I)NHCs
Silver N-heterocyclic carbene complexes have facilitated the generating of other metal
carbene complexes. Transmetallation from silver(I)NHCs to other metals have been carried
out for other transition metals such as Pd(II), Pt(II), Au(I), Cu(I), Cu(II), Ru(II) and Ru(IV),
Ni(II), Rh(I), Ir(I), Rh(III). After this fast development as could be hoped comprehensive
reviews about silver N-Heterocyclic carbenes have been published by Youngs and Lin
(Youngs and Garrison 2005; Lin and Vasam 2006)
EXPERIMENTAL
General Procedures
N-methyl imidazole, long chain alkyl bromides and all solvents were purchased from Aldrich
and Alfa Aesar and used as received without further purification. Substitueted benzyl
bromides were prepared in our laboratuary from corresponding benzene derivatives via
bromomethylation reactions according to literature (van der Made and van der Made, 1993).
Ag2O and Ag2CO3 were synthesized from AgNO3 and corresponding bases in our
laboratuary. All NHC salts synthesized under open atmosphere without protection from
moisture and oxygen. Only the Ru (II)NHC complexes were prepared in Ar atmosphere. All
products were dried under vacuo. 1H and 13C NMR spectrums for all salts and complexes and
31
P NMR for phosphined Pt(II)NHC complexes were taken in a Varian AS400 Mercury
NMR spectrometer and using CDCl3 as solvent.
Synthesis of the NHC salts
N-methyl imidazole, long chain alkyl bromides and all solvents were purchased from SigmaAldrich and Alfa Aesar and used as received without further purification. Substitueted benzyl
bromides were prepared in our laboratuary from corresponding benzene derivatives via
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bromomethylation reactions. All salts synthesized under open atmosphere without protection
from moisture and oxygen of the air. All products were dried under vacuo.

Figure 2. Route for synthesis of the NHC salts
Table 1. Synthesis procedure and physical properties of salts
Salt

m.p.(oC)

n/R

C2 NMR (ppm)
1

H

13

C

Yield
(%)

Ia

2,4,6-Me

115-118

9.98

136.99

83

Ib

Me5

195-198

10.16

137.59

94

IIa

4

liquid

9.74

136.81

83.6

IIb

6

liquid

9.63

136.80

80.7

IIc

8

liquid

9.73

136.95

83.8

IId

10

Creamy

9.72

137.18

81.3

IIe

12

41-45

9.96

137.30

82.0

IIf

14

46-49

10.05

137.51

92.2

IIg

18

72-75

10.09

137.54

93.6

Salts Ia and Ib were synthesized according to the literature performed by M. Emin Günay
and co-workers in 2009 (Günay et al., 2009). But IIa-IIg were synthesized according to our
own methods independently from literature. In fact there is a study about some salts such as
IIa-IIg but synthesis method in this paper is different than our method (Zhao et al., 2008).
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Also we added two kinds of novel salts for this study. In literature there is not similar
complexes of neither silver nor other metals with those salts.

Figure 3. 1H and 13C NMR spectra of salt Ia and salt IIa
Synthesis of the silver(I)NHC complexes
All silver(I)NHC complexes were synthesized from corresponding NHC salts using Ag2O
and Ag2CO3 under open atmosphere, without protection from moisture and oxygen of the air.
In general silver(I)NHC complexes are known to be stable towards the oxygen and moisture
of the air. For this reason all of the synthesis of silver(I)NHCs were carried out in the open air
conditions, without further protection from the air. Also silver(I) NHCs are easily synthesised
under mild conditions. Dichloromethane is the mostly used solvent in the synthesis of
silver(I)NHCs. Most of our complexes are synthesized within 24 hours.
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Figure 4. Synthesis of the silver(I)NHC complexes

Figure 5. 1H and 13C NMR spectra of salt Ia and salt IIa
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Transmetallation reactions involving Ru(II)
Transmetallation from complex IVc to Ru

Figure 6. Transmetallation from complex IVc to Ru
192 mg (0.5 mmol Ag) of complex IVc and 140 mg (0.5 mmol Ru) of [Ru(p-Cymen)Cl2]2
were dissolved in 5 mL dried CH2Cl2 in separate Schlenk tubes under argon atmosphere. The
solutions were merged and a dimness was observed. The reaction mixture was stirred under
argon atmosphere at room temperature for 12 hours. Reaction mixture was filtered over the
celite and volume of CH2Cl2 was reduced to 2 mL. by vacuo. Dried hexane was added to
pecipitate. Mixture was filtered over the celite again. Precipitate was washed with hexane and
filtered twice more and dried under the vacuo. Yield 210 mg, 84%. m.p.= 76-80 oC
Transmetallation from complex IVf to Ru

Figure 7. Transmetallation from complex IVc to Ru
234 mg (0.5 mmol Ag) of complex IVf and 140 mg (0.5 mmol Ru) of [Ru(p-Cymen)Cl2]2
were dissolved in 5 mL dried CH2Cl2 in separate Schlenk tubes under argon atmosphere. The
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solutions were merged and a dimness was observed. The reaction mixture was stirred under
argon atmosphere at room temperature for 12 hours. Reaction mixture was filtered over the
celite and volume of CH2Cl2 was reduced to 2 mL. by vacuo. Dried hexane was added to
pecipitate. Mixture was filtered over the celite again. Precipitate was washed with hexane and
filtered twice more and dried under the vacuo. Yield 220 mg, 75%. m.p.= 106-109 oC

Figure 8 1H and 13C NMR spectra of complexes Va and Vb
Transmetallation reaction involving Platinum
Pt is a coinage metal known with its superior properties in organometallic chemistry. As
antitumour reagent and for antimicrobial activity, it is used in common beside of its use as
catalysts. In this part of study, we replaced the metal as Platinum(II) instead of silver(I).
Pt Transmetallation from complex IVb
In a 50 mL schlenk tube was added 10 mg of K2PtCl4 and dissolved in 5 mL of DMSO. In
another tube, 85.5 mg of silver NHC complex IVb was dissolved in DMSO. Second solution
was transferred in to the first via a cannola. The color turned from red to orange. After 15
hours of strirring and heating in 60˚C oil bath temperature, DMSO was evaporated
completely. The residue was dissolved in 3 mL of CH2Cl2, added diethyl ether and a pinky
white solid was precipitated. m.p.= 139-142, Yield = 99.7 mg (% 80.26).
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Figure 9. Transmetallation from complex IVb to Pt
Replacement of DMSO by triphenylphosphin in complex VIa

Figure 10. Replacement of DMSO by triphenylphosphin in complex VIa
In a 50 mL schlenk tube, 50 mg of complex VIa was added and dissolved in 5 mL of CHCl3
stirring in room conditions. Two equivalent (52 mg) triphenylphosphine was added to the
solution. After 1 hour of stirring, solvent was reduced to 1 mL and added 3 mL of water.
Mixture was stirred for 2 minutes and water phase was run off and procedure was repeated
for three times. Reaction mixture was dried under under vacuo. The residue was washed with
2 mL of ether for 5 times and dried under vacuo again. A white compound was obtained.
m.p.= 91-93˚C. Yield 52 mg (% 65)
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Figure 11. 1H, 13C and 31P NMR spectra of complex VIb

Table 2. Synthesis procedure and physical properties of the TM-NHC complexes

Comp.

Metal

n/R

m.p.(oC)

C2 13C
NMR
(ppm)

IIIa

Ag

2,4,6-Me

162-165

182.10

80

IIIb

Ag

Me5

198-201

181.77

85

IVa

Ag

4

67-68

180.9

81

IVb

Ag

6

69-71

181.7

81

IVc

Ag

8

71-73

180.9

81

IVd

Ag

10

75-77

181.4

77

IVe

Ag

12

84-86

181.4

77

IVf

Ag

14

93-95

181.6

85

IVg

Ag

18

95-98

181.6

62

Va

Ru(II)

8/ p-cymen

76-78

173.60

84

Vb

Ru(II)

14/p-cymene

106-109

173.60

75

VIa

Pt

6/DMSO

139-142

XX

80.26

VIb

Pt

6/PPh3

91-93

145.85

65

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

Yield
(%)

www.europenjournal.com

www.izdas.org

28

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

CONCLUSION
In this study 9 novel NHC salts and 13 TM complexes were synthesized. The structures of
the all new compounds were spectroscopically investigated. Also some complexes achived
promising results in antimicrobial activity tests and were very successful for their catalytic
activities as well.
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EŞ TÜKENMİŞLİĞİNİN TEDAVİSİNDE MANEVİ UYGULAMALARIN
KULLANIMI
SPIRITUALITY TO AMELIORATE COUPLE BURNOUT
ÇAĞLA ÇETİN
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü, Görükle, Bursa.
ORCID NO: 0000-0001-5052-9971
ÖZET
Mevcut çalışma, ‘eş tükenmişliği’ kavramını maneviyat bağlamında incelemektedir.
İlişkilerinde sorun yaşayan ve sonuç olarak eş tükenmişliğini tecrübe eden çiftlerin danışma
süreçlerinde maneviyatın olası katkıları değerlendirilmiştir. Son dönemde maneviyatın
çiftlerle yapılan psikolojik danışma süreçlerinde sıkça kullanıldığı gözlenen bir durumdur.
Buradan hareketle, maneviyatın olası katkılarının araştırılması ve bu alanda çalışmalar
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, çiftlerin eş tükenmişliği konusunda
fayda görebileceği maneviyat alanları literatür taraması yapılarak tespit edilmiştir. Çalışma
kapsamında, ilk olarak, çiftlerin birbirleri ve kendileri ile ilgili maneviyat farkındalıklarının
artmasının ilişkilerine pozitif katkısı olabileceği düşünülmüştür. İkinci olarak, manevi
danışma sürecinde, çiftlere aktarılacak bilgilerin çiftlerin kaygılarını ve üzüntülerini yönetme
konusunda yardımı olacağı düşünülmüştür. Son olarak, manevi danışmada aktarılan manevi
doktrinlerin, ilişkilerde affediciliği ve anlamı arttırabileceği sonucuna varılmıştır. Mevcut
çalışma, bu alanda yapılacak uygulamalı çalışmalar için bir başlangıç noktası olmayı
hedeflemektedir.
Anahtar kelimeler: Eş tükenmişliği, maneviyat, danışma, anlam, farkındalık
ABSTRACT
In the present study, couple burnout phenomenon has been analyzed in relation with
spirituality. The contribution of spirituality to couples who have problems and experience
couple burnout as a result was reviewed. The contribution of spirituality to couple therapy is
so widespread. In this sense, the spirituality fields, that couples can be benefited was
identified in the light of literature. In the realm of the present study, firstly, it was concluded
that the awareness of the couples about themselves’ and partners’ spirituality may have
positive effect on the relationship. Secondly, spiritual doctrines that normalize the obstacles
and grief may help couples to deal with the problems in their relationship more successfully.
Finally, spirituality may ease the forgiveness process of and increase the meaning in
relationship against couple burnout. The present study is thought as a starting point for the
applied studies which will be conducted in the realm of spirituality and couple burnout about
the points that was explained below.
Key words: Couple burnout, spirituality, counseling, meaning, awareness
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INTRODUCTION
Burnout and Couple Burnout:
First literature regarding burnout mentioned as a social problem rather than an academic
construct. Burnout was evaluated from pragmatic perspective (Freudenberger, 1974:).
However, as the time passed, burnout was started to be investigated empirically and
developed theoretically (Maslach et al., 1981). Firstly, Maslach and Jackson (1981) stated
that burnout might be defined as state of emotional exhaustion and cynicism that observed in
people who work with people as a job demand. Secondly, Freudenberger (1974) explained
that this psychological concept is accompanied by decrease in motivation, energy and loyalty.
In addition, Freudenberger (1974) stated that mental and physical symptoms might be
observed gradually when burnout continues. As it was indicated in definitions of burnout,
previously, this construct was thought as a term which was attributed solely to work domain
and couple burnout was described mostly over career burnout (Lingard, 2004). However,
Pines and Nunes (2003) indicated that there were essential similarities between career
burnout and couple burnout, i.e., mental exhaustion, emotional exhaustion and physical
exhaustion.
Pines (1996) stated that making comparison between couple and career burnout, it was
detected that burnout is stemming from marriage stress rather than work distress. From that
point, it might be suggested that individual’s life quality more likely to be effected by
romantic relationship domain (Pines, 1996). It can be observed in daily life, too. Crisis in the
families affect the whole quality of life and this can be observed by people who are around.
Totally, it can be said that problems in the couple relationship have reflections in many life
domains.
In the present study, burnout construct will be examined on couple burnout basis. Burnout
occurs when couples understand that romantic relationship does not cause a meaning in their
life despite their efforts (Pines, 1996). To clarify, discrepancy between imagined and real
romantic relationships results in burnout (Pines, 1996). Pines and Nunes (2003) described
that this term is also physical, emotional and mental fatigue which was experienced by
couples as a result of loss of meaning in a life domain where they hold on big expectancies.
Then couples feel disappointment and erosion because of the fact that they start to a
relationship with big hopes and the things that they desire are so different from the things that
they experience. Pines (1996) explained that physical exhaustion is described as tiredness that
cannot be lessened by sleep. Emotional fatigue appears with disinterestedness in daily
activities and hopelessness about solution of the problems that are stemming from the
romantic relationship. Mental fatigue gives signals with thoughts about dissatisfaction of
individuals related to themselves and their relationships. The whole symptoms effect mental
health of the couples and decrease the quality of life.
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In accordance with existential dilemma, Pines (2004) pointed out that when people think that
they do not create meaningful difference in life, feelings of hopelessness and helplessness
start to dominate their life, ending up with burnout. Fortunately, optimistically, couple
burnout can be seen as an opportunity to take a close look at the relationship (Pines, 1996).
Using the signals which were described, couples might look at the problems in romantic
relationships. So, couples may have chance to take treatment or talk to each other about the
obstacles in their relationship. It can be said that symptoms are not only a result of tiring
relationship but also a good start for dress the wounds of a problematic relationship. Couples
cannot remember their problems and cannot find time to deal with whole romantic
relationship crisis because they are too busy in the chaos of life. In short, symptoms can be
used like a chance by couples to aware themselves and their relationships.
Spirituality and Spiritual Counseling:
Religion and spirituality were notions that were used reciprocally; however, now spirituality
is an alternative term (Ayten, 2017). In Turkish Dictionary, religion is defined as attachment
to a thought, belief or ideal. Spirituality is defined in two different ways which are
immateriality and heart strength. (www.tdk.gov.tr., Erişim tarihi: 15.12.2019). Theologians
and religious practitioners remove the borders and explain the difference between religion
and spirituality terms more flexibly. According to them, spirituality is daily practice of
religion that is performed by followers of the tradition. This definition seems more
overarching (Nelson, 2009). Ekşi and Kaya (2016) says that spirituality is an individualistic
phenomenon, and contains behaviors, beliefs and experiences. Specifically, spirituality is an
individualistic relationship with transcendental being and an internal road to existence of
human being (Dein et al., 2014; Ekşi et al., 2016).
Spirituality has been started to be used in counseling practices and this become prevalent.
When we look at the usage of spirituality in the counselling process, we see that there are
many views about this topic. For instance, Freud and Jung have different opinions. According
to Freud, belief cannot be the interest of counseling process because of the fact that people
only hide behind the religion when they feel themselves desperate. However, in opposite,
Jung defended the necessity of spirituality for clients to find the power that they possess and
ameliorate themselves (Ayten, 2006). There are many different views about the necessity of
the spirituality in the counseling process. However, with the recent researches, the
importance of the spirituality become an undeniable reality and the tendency to spirituality is
become widespread. It can be said that a counseling process without spirituality may cause
deficits about understanding the problems and finding the powerful sides of the client
(Özdoğan, 2006). The therapy methods generally focus on the problems in the relationships
and ignore the positive sides. With the help of spiritual counseling, clients can explore their
spirituality and look at their life from a different perspective. Powerful sides of the clients can
sometimes be forgotten and little reminder can be enough to increase motivation.
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The ‘meaning of life’ is an important component in human beings’ lives. Generally, people
try to seek help about the meaningless feelings. Spirituality is helpful for clients to find and
experience their inner self in a sacred domain which can be a garden, park or a place with
wordless music. This sacred place give opportunity to clients to create a meaning and
mindfulness about themselves in a world which does not seem meaningful to them. When
clients cannot find their sacred places, the counselors help them to increase the awareness
about their values and make a beginning to start their development in a spiritual manner
(Miller, 2003). Clients sometimes feel stucked. The sacred place is a chance for them to
evaluate everything freely and in a comfortable mental state.
Islamic and Non-Religious Spirituality:
In this part, Islamic and non-religious views of spirituality will be analyzed in terms of
obstacles and grief to understand contribution of spirituality to solve couple burnout problems
because of the fact that couple burnout contains very high emotional baggage: anxiety and
grief. Maslow (1996) defended that analyzing mental illnesses, animals and the average
human beings is so important; however, it is not enough to understand whole phenomenon
completely and solve the problems. The most valuable part of understanding mental illnesses
is to understand the mental health at first. Spirituality is taking its roots from positive
psychology, transpersonal psychology, humanistic psychology and pastoral psychology
whose main idea is to find strengths of people. The hardships are not the obstacles which
need to be solved immediately. Contrarily, they are the reality of life and they need to be
experienced for human development and they need to be seen from positive frame.
Schopenhauer, explained this phenomenon in his famous book: ‘On the Sufferings of the
World’. Schopenhauer (1850) likened the pressure of obstacles in life to pressure of
atmosphere in the world. Without pressure of obstacles human beings reach to the top levels
of insolence and break out just like explosion of our bodies without atmosphere pressure. To
sum up, obstacles, anxiety and grief can be thought as necessities in human’s life. They are
not the things we need to ward off immediately. On the contrary, they are road to human
psychological development and patience.
From Islamic perspective, specifically in Sufism, obstacles are experienced when people are
alienated to their nature and start to deal with satisfaction of materialistic needs. This is not
enough to soul’s satisfaction because of the fact that the harmony of ‘heart’, ‘soul’, ‘spirit’
and ‘self’ become devastated (Nelson, 2009). People’s perception about the life is so
important because of the fact that this perception give the meaning to the life. When people
understand that the real reward will be given to them in afterlife if they can be successful in
the earth, they do not feel disappointed in hard situations because they do not deal with
materialistic needs and be patient to hardships. They can be aware that the things they have
are coming from God and everything will return to the God. With this consciousness, the
obstacles can seem more tolerable (see Qur’an, Bakara 2/155; Mülk 67/2).

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

33

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

Some spirituality views exclude religious doctrines. Non-religious spirituality focus on the
physical universe and the spiritual experience that occurs in the energy of physical world
(Hyland et al., 2010). Especially, mindfulness is a technique that used in this scope.
Mindfulness is a state of full awareness of the present time (Brown and Ryan, 2003). It
activates the whole awareness and consciousness of people. As a result, a stage for personal
transformation starts and the suffering memories can relieve. With mindful experience,
acceptance might increase about suffering memories in the process of time.
Couple Burnout and Spirituality
Couple burnout contains emotional exhaustion, mental exhaustion and physical exhaustion as
it was explained above. This is stemming from the helplessness and hopelessness that couples
experience in their romantic relationship (Pines et al., 2003). When couples confront with
that situation, they may need to take help from a professional to make their relationship
better. ‘Love’ is a natural requirement. If people do not need love, they do not need to start a
romantic relationship or endeavor to endure relationship. ‘Love’ is an emotion that require
self-sacrifice and loyalty. ‘Love’ cannot be lessened in relation with situations and it needs to
be sustained independently (Tarhan, 2010). However, couples who experience couple
burnout may forget it and the love they had at the beginning of the relationship need to be
remembered by them with the help of counseling.
Dallos and Draper (2012) explained that attempts to find the faulty partner in romantic
relationships are in vain. The problem cannot be stemming from one side and the whole
system need to be evaluated in order to find the real problem. At that point, Jackson (1957)
drew attention to the emotional reactions which are given to changes by partners. Couples
generally reluctate to change because they are used their previous systems. Especially, in
couple burnout cases, the tension can be so high because of all symptoms. At that point,
spirituality can be good therapeutic tool. Spirituality increase the awareness about the self and
others. This awareness can lighten the mood and decrease tension. Especially with
mindfulness exercises the tension can decrease and the new awareness about the emotions of
the both side can relieve the whole relationship.
Spiritual interventions are widespread in counseling practices. When we look at the
contribution of spirituality to recovery from couple burnout; it can be said that the spiritual
views of the couples affect their reaction to hardships in life and couple’s awareness about
the spirituality of the partner may ease the recovery process (Duba et al., 2009). The
awareness about the spiritual view may make them closer and give way to discover new area
about a partner. The spiritual awareness about the self is a complex thing and it is not stable.
Kucinskas (2017) have a study about inconsistency of spiritual awareness. According to that
study, the time, connection with technology, the general activities in daily life and intense
work pressure effect spiritual awareness level. For instance, praying times or sacred days
increase spiritual awareness; however, daily activities like walking or listening music;
spending too much time with technological activities or busy schedule decrease spiritual
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awareness. These are key points for spirituality. When couples have knowledge about this
spiritual awareness changes; they can behave each other in harmony. Even, they can change
their life style to increase spiritual awareness levels with the help of spiritual counseling.
The nature of spirituality can have great contribution to recovery from couple burnout
process. Spirituality and Islam have strong doctrines about dealing with ordeal and grief as it
was explained. Spiritual counseling can explain the doctrines about all problems in their lives
and the problems may seem more normal and ordinary things to couples. This may reduce the
importance of the problems and increase the quality of their life experience. The acceptance
about the partner and relationship can help couples to look at their relationships from more
positive frame. Relationships sometimes seem complex and spirituality can show the easiness
to endure it.
Meaning is an important topic of both spirituality and couple burnout. As it was explained
above, Pines (1996) explained that couple burnout is stemming from the loss of meaning in a
life domain which is very important. Spirituality can be helpful for clients to find the meaning
in life again in the sacred places. With the help of spiritual counseling, couples can
experience their inner self and the meaninglessness of the romantic relationship can turn into
a meaningful manner. Spirituality is a good starting point because it has power to make the
life and relationship more meaningful.
Case Illustration:
The present case illustration is presented by Pines (1996) in “Couple Burnout”. Andrew and
Dona are married couples. When they came to therapy, they were always talking about the
damaging things that they have been done to each other throughout their marriage. They
seem totally burned out. In detail of their relationship, Dona, felt in love with Andrew
because he was strong and easy going in the relationship. However, recently, she is
complaining about the controlling and unsuccessful communication style of her husband. She
says that she feels angry whenever they start to discuss something because she feels under the
control of Andrew. In addition, the Dona thinks that Andrew cannot make good use of
money. He has no budget. From Andrew’s side, Andrew liked Dona because of her
successful professional career and emotional bound that she established with him. However,
now, Andrew is uncomfortable about busy schedule and emotional dependency of his wife.
He thinks that she is manipulative. The things that seemed attractive to each other at first is
now start to be annoying.
Looking at the problems of the present case, Pines (1996) had some recommendations about
focusing on the features that seemed attractive to each other at the first side and decrease the
tension in the therapy room. A focus on good features of the relationship is a good starting
point to remind the “love” that they had at the beginning. Spirituality can be good contributor
at that point. The awareness about the “self” and the “other” is so important in the
relationship and spirituality can provide this to couples. Firstly, when one side can look him
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or her internally, he or she can understand the road that was taken and the things that change
throughout the relationship. It is hard to understand the other side before we understand
ourselves. Spirituality gives objective evaluation chance to couples. For example, in Andrew
and Dona’s case, they are not aware that the things that were attractive to them are seeming
intolerable to them now. There is strong need to awareness in that case.
The spiritual doctrines can be beneficial in that case, too. The situation that Dona and
Andrew are dealing may seem like the worst problem in the world and they may want get rid
of them immediately. However, with spiritual counseling, they may seem these problems
from more positive frame and they may look at them as normal marriage problems. With that
viewpoint, their emotional stability can give way to discuss the problems more relaxed and
stable way. At the beginning of the session, this stability can help therapist to use the other
techniques more beneficially.
Andrew and Dona lost expectancies in their marriage and they look their relationship with
anger and tension. They may need to find the meaning in their relationship again. Frankl
(1996) said:
“one’s search for meaning… is derived from, or results in any disease. A
man’s concern, even his despair, over the worthwhileness of life is a spiritual
distress but by no means a mental disease.”
Victor Frankl see meaninglessness as a spiritual thing and the meaning can be found
bay Andrew and Dona with spiritual awareness. The sacred places or internal
exploration with mindfulness exercises can be good ways to discover meaning again.
CONCLUSION
In the present study, couple burnout and spiritual counseling was explained and the points
that can be studied together was determined in the light of literature. Even a case illustration
was made, applied researches can be more affective in order to make a therapy guideline and
apply it in the cases of couple burnout. When spirituality is combined with other couple
therapy techniques, the treatment may be more effective as it was illustrated with systems
theory.
Many couples are experiencing couple burnout even they are not aware of that. The
determination of this couples give way to treatment and if the couples are married, treatment
can increase quality of family institution. Family institution is so important and it is the
starting point of the whole life. Children are growing up in family and social life is effected
by family institution. Amelioration of the family institution is very good starting point for the
constitution of a better society. The symptoms of the couple burnout are obvious and couples
want to get rid of them immediately. Unhappiness may be tolerable in the marriage but the
obvious symptoms seem urgent.

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

36

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

This study is a starting point for future research. Spiritual counseling can be a good
therapeutic tool for problematic romantic relationships and this method can be helpful to
solve couple burnout. Proliferation of the researches about this phenomenon can help many
couples.
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ÇEKTE KABUL YASAĞI VE BU YASAĞI AŞMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
THE PROHIBITION OF ACCEPTANCE IN THE CHECK AND MEASURES TO
EXCEED THIS PROHIBITION
Ar. Gör. Habibe DİNÇ DOĞAN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ORCID NO: 0000-0002-1937-1050
ÖZET
Ticarette kullanımı oldukça yaygın olan çekin düzenlenmesi, kanunen şekil şartlarına
bağlanmıştır. Bazı unsurların çekte bulunması gerekirken, bazı kayıtların çeke konulması
yasaklanmıştır. Çeke konulması yasak kayıtların bir kısmı bulunduğu senedin çek niteliğini
kaybetmesi sonucunu doğururken, diğerlerinin varlığı çeki etkilemeyecektir. Varlığı çekin
niteliğini etkilemeyen yasak kayıtlardan biri de çeke konulan kabul kaydıdır. Çekte kabul
kaydı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 784 emredici hükmü ile yasaklanmıştır.
Kabul işlemi kanunda poliçeye özgü bir kavram olarak düzenlenmiştir. Diğer kıymetli evrak
türlerinde böyle bir yasak bulunmamasına karşın kanunun çekte kabulü emredici bir hükümle
yasaklaması, çekte kabul yasağı konusunu önemli kılmaktadır.
Yasağın öngörülmesinin nedenlerinden biri, çekte kabul işlemine gerek olmamasıdır. Zira çek
görüldüğünde ödenmesi gereken bir ödeme aracıdır. Yasağın diğer nedeni, hamilin çekin
ibraz sürelerine uymasını sağlamaktır. Kabul işlemi ile muhatap kambiyo ilişkisine girecek,
sorumluluğu doğacak ve muhatabın bu sorumluluğuna güvenen hamil çekin ibrazını
geciktirebilecektir. Son neden ise, kabul edilen bir çekin banknot gibi tedavül aracı olarak
kullanılabilecek olması ve bu durumda Merkez Bankası’nın para basma konusundaki
tekelinin ihlâl edileceğidir. Kabul yasağı ile genel olarak, bankanın sorumluluk altına girmesi
engellenmek istenmiştir.
Yasağa rağmen çeke konulan kabul kaydı yazılmamış sayılır. Bu durumda çekteki kambiyo
taahhüdünün bir asıl borçlusu olmayacak, sadece müracaat borçluları bulunacaktır.
Muhatabın kabulünün yasaklanması ve bir asıl borçlusunun bulunmaması sonucu çekin
ödeneceğine dair bir güvence bulunmayacak, çeke duyulan güven azalacak, bunun sonucu
olarak da çek kullanımından kaçınma söz konusu olacaktır. Bu sonuçların önlenmesine ve
çeke duyulan güveni arttırmaya yönelik birtakım uygulamalar benimsenmiştir. Kabul sonucu
doğurmamak kaydıyla çekte teyit, garantili çek, çekin vizesi ve banka çeki uygulamaları
yaygın hâle gelmiştir.
Çekin teyidi, muhatabın çekin ibraz süresi sonuna kadar ödeme yapmaya hazır olduğu
anlamına gelir. Çekin vizesi ise, hamilin muhatap bankaya sormasına karşılık bankanın, o an
için çekin karşılığının olduğunu beyan etmesidir. Garantili çeklerde banka, belli miktara
kadar olan çeklerde düzenleyenin hesabında karşılığın bulunup bulunmadığına bakılmaksızın
ödeme taahhüdünde bulunmaktadır. Banka çekinde ise banka hem düzenleyen, hem muhatap
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konumundadır. Çekin teyidi, çekin vizesi ve garantili çekler hakkında kanunda bir düzenleme
yoktur. İhtiyaç gereği uygulamadan doğmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çek, kabul, çekin teyidi, çekin vizesi, garantili çek, banka çeki.
ABSTRACT
The arrangement of check, which is very common in trade, is legally bound by form. Some
aspects are required to be in check, while some are forbidden. While some of the aspects that
are forbidden may cause check invalidity, the existence of others will not affect the check.
One of the forbidden records that do not affect the quality of the check is the acceptance
registration on the check. Acceptance registration on the check is prohibited by the
imperative provision of the Turkish Commercial Code No: 6102, Article: 784.
The acceptance registration is regulated as a policy-specific concept in the law. Although
there is no such ban in other types of negotiable instruments, the prohibition of the law with a
imperative provision in the check makes the prohibition of acceptance in the check important.
One of the reasons for the prohibition of the ban is that there is no need for acceptance in the
check. Because check is an instrument of payment that must be paid when seen. Another
reason for the prohibition is to ensure that the holder observes the period of representation.
With the acceptance process, the drawee will be in a exchange relationship. Responsibility of
the drawee will arise, and the holder who trusts this responsibility of the drawee might delay
the presentation of the check. The last reason is that an accepted check can be used as a
circulating medium like a banknot, in which case the Central Bank's monopoly on printing
money will be violated. With the prohibition of acceptance, it was intended to prevent the
bank from taking responsibility.
The acceptance registration on the check, despite the ban, is deemed not written. In this case,
there will be no principal debtor of the exchange commitment in the check, only application
debtors will be found. There will be no guarantee that the check will be paid as a result of the
prohibition of acceptance of the drawee and the absence of a principal debtor, confidence in
the check will decrease. As a result, avoidance of using checks will be in question. A number
of practices have been assimilates to prevent these results and to increase confidence in the
check. Provided not to result in acceptance, certified check, guaranteed check, visa of check
and checks drawn on a bank practices have become widespread.
Certified check means that the drawee is ready to pay until the end of the period of
representation. Visa of check is that the bank declares the check is honoured, at the time
while holder asks the drawee bank. In guaranteed checks, the bank promises to pay regardless
of whether there is a provision in checks up to a certain amount, in the account of the drawer.
In the checks drawn on a bank, the bank is both a drawer and a drawee. There is no regulation
on certified check, visa of check and guaranteed checks. they were born out of practice as
required.
Keywords: Check, Acceptance, Certified Check, Guaranteed Check, Visa of Check, Check
Drawn on a Bank.
12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

40

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

GİRİŞ
Çekin geçerli sayılması için bazı şekil şartlarına uygun olması gerekmektedir (TTK m. 780).
Kanunda açıkça sayılan bu unsurların yanında çeke konulması yasaklanmış kayıtlar da
bulunmaktadır. Yasak kayıtlar, çekin geçerliliğini etkileyip etkilemediğine göre iki gruba
ayrılmaktadır. TTK m. 780/1'e göre çek, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için
havaleyi içermektedir. Kayıtsız ve şartsız havale ibaresinin bulunmaması hâlinde bir çekin
varlığından söz edilemez. Bu hükme aykırı olarak çek bedelini herhangi bir şarta ya da asıl
borç ilişkisine bağlayan kayıtlar çeki geçersiz kılacaktır. Bununla birlikte, çeke konulmasına
izin verilmeyen kayıtların çoğu çekin geçerliliğini etkilememektedir. Bu kayıtlar yazılmamış
sayılmakta, kısacası kaydın konulmasıyla amaçlanan sonuç doğmamaktadır. Kanunda
geçersiz sayılan kayıtlar faiz kaydı1 (TTK m. 786), vade kaydı (TTK m. 795/1), düzenleyenin
sorumsuzluk kaydı (TTK m. 818/1-c atfı ile TTK m. 679), ve kabul kaydıdır (TTK m. 784).
Kıymetli evrak türlerinden poliçeye özgü bir kavram olan kabul, muhatabın senet üzerine
“kabul edilmiştir” veya buna benzer bir şerh vererek atacağı imza ile gerçekleşir (TTK m.
695/I). Muhatap kabul işlemi ile birlikte poliçenin asıl borçlusu sıfatını kazanır (TTK m.
698). Bonoda ikili bir ilişki olduğundan senedi düzenleyen, zaten poliçeyi kabul eden
muhatap gibi sorumludur (TTK m. 779/I). Çekte kabul ise, TTK m. 784 emredici hükmü ile
açıkça yasaklanmıştır.
ÇEKTE KABUL YASAĞI
Kabul işleminin çek açısından yasaklanmış olması, öğretideki yazarlar tarafından çeşitli
nedenlere bağlanmıştır. Yasağın esas nedeni, bankaların kambiyo ilişkisine girmek
istememesidir. Amaç bu olmakla birlikte, yasağın diğer nedenlerinin bir kısmı şunlardır:
1. Çekte Kabul İşlemine Gerek Olmaması: Çek bir ödeme aracıdır ve görüldüğünde ödenmesi
gerekmektedir. Çek muhatap bankaya ibraz edildiğinde bedel hamile ödenecektir. Bu nedenle
çeklerin muhatap tarafından kabul edilmesi, çek hamilinin menfaatine etki etmez. Mühim
olan çekin ibraz anında ödenmesidir. Bu nedenle çekte kabul işlemine gerek yoktur2.
2. Hamilin İbraz Sürelerine Uymasını Sağlamak: Çek, poliçe ve bonodan farklı olarak,
görüldüğünde ödenir. Bu nedenle çek üzerine yazılan vade kaydı yazılmamış sayılır (TTK m.
795/I). TTK çekin keşide tarihini ve ödeneceği yerleri dikkate alarak belirli ibraz süreleri
öngörmüştür. Bu süreler oldukça kısa tutulmuştur3. Çekte kabulün yasaklanmasıyla ödeme
kuşkulu kalacak ve çekin ibrazı hız kazanacaktır. İbraz sürelerinin kısa tutulması da kanun

1

TTK’da yer alan “Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı yazılmamış sayılır.” hükmünde sözü edilen
faiz, kapital faiz olarak algılanmalıdır. Zira çekte temerrüt faizi mümkündür. Çekin karşılıksız çıkması
halinde çek hamili TTK m. 810 uyarınca temerrüt faizi talep edebilir.
2
Can, Mertol, “Çek Hamilinin Muhatap Bankaya Karşı Hukukî Durumu”, GÜHFD, 1998,
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/789914>, (Erişim Tarihi: 28.07.2020) s. 6; Öztan,
Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Turhan Yayınevi, Ankara, 1997, s. 1124.
3
Buna rağmen ibraz süresi geçse dahi muhatabın çeki ödemesi mümkündür (TTK m. 799/2).
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koyucunun isteğinin bu yönde olduğuna işaret etmektedir. Yasak sayesinde çek hamilleri
ibraz konusunda daha titiz olmakta ve çekle yapılan ödemelerde bir düzen sağlanmaktadır4.
3. Banknot İhracı Tekeline Aykırılığı Önlemek: Ülkemizde kullanılacak olan paranın ihracı
yetkisi münhasıran Merkez Bankası’na aittir (TCMBK. m. 1). Çekin muhatap banka
tarafından kabulüne izin verilmesi sonucu, kabul beyanı ile muhatap aslî borçlu hâline
gelecek ve kabul şerhi düşülen çekler para gibi tedavül aracı olarak kullanılabilecektir.
Böylece çek banknot niteliğini kazanacaktır. Bu durum da Merkez Bankası’nın para basma
konusundaki tekelinin ihlali sonucunu doğuracaktır5. Böyle bir sonucu önlemek için çekte
kabul şerhi yasaklanmıştır. Çekte kabul yasağının nedeni, bankaların çek borçlusu olmak
istememelerine de bağlanmıştır6.
Kabul yasağının, çekin görüldüğünde ödenecek bir senet olma özelliğiyle bağdaşmayacağı
için getirildiğini savunanlar da olmuştur. Bu kişiler çekin görülüp kabul edilmek için değil,
sadece ödenmek için ibraz olunabileceğini savunmaktadırlar7.
ÇEKTE KABUL YASAĞININ SONUÇLARI
TTK m. 784 ile yasaklanan çekte kabul yasağı hükmü emredici niteliktedir. Yasağa rağmen
çeke konulan kabul kaydı yazılmamış sayılır. Bu kayıt, zorunlu unsurları taşıyan bir çekin
geçerliliğine etki etmez. TTK m. 789/IV ve 794/II hükümlerinden de anlaşılacağı üzere
bankayı sorumluluk altına sokan işlemlerden sadece kabul değil, aval ve ciro da açıkça
yasaklanmıştır.
Çeke konan kabul kaydının tahvil yoluyla Borçlar Hukuku hükümlerine göre bir ödeme
vaadi, garanti sözleşmesi veya kefalete dönüşmesinin mümkün olup olmayacağı tartışmalı bir
konudur. Bir görüş, kanun çeke konulan kabul kaydını yazılmamış saydığı için bu kaydın yok
hükmünde olduğunu, yok hükmünde olan bir kaydın da hukukî bir sonuç doğurmayacağını
savunmaktadır8. Bu görüşte olan yazarlar, yok sayılan bir hususun bazı yönleriyle var
sayılmasının mantık kurallarıyla bağdaşmayacağını, bu nedenle de kabul kaydının genel
hükümlere göre bir sonuç doğurmasının mümkün olmadığını savunurlar. Diğer görüşe göre
ise, kabul yasağı ile muhatabın kambiyo hukukuna dayalı sorumluluğu engellenmek
istenmiştir. Burada ise çekin teyidinde olduğu gibi sadece Borçlar Hukukuna dayalı bir
sorumluluk söz konusu olacaktır. Bu nedenle muhatabın geçersiz sayılan kabul kaydının
hamil lehine bir garanti beyanı olarak nitelendirilmesinin mümkün görülmesi gerektiğini

4

Can, Mertol, “Çek Hamilinin Muhatap Bankaya Karşı Hukukî Durumu”, GÜHFD, 1998,
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/789914>. (Erişim Tarihi: 28.07.2020), s. 7; Öztan,
a.g.e., s. 1124.
5
Öztan, a.g.e, s. 1124; Kendigelen, Abuzer, Çek Hukuku, 4. Bası, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2007, s.
139.
6
Öztan, a.g.e, s. 1125, dpn 6.
7
Öztan, a.g.e, s. 1124, dpn 3.
8
Weimar, W.: “Die Umdeutung wechsel - und scheckrechtlicher Erklärungen”, WM 1967, s. 864’ten
aktaran, Öztan, a.g.e., s. 1127; Kendigelen, a.g.e., s. 141, dpn 359.
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savunurlar9. Kanımca, çek üzerindeki kabul beyanı TTK hükümleri açısından
değerlendirildiğinde yazılmamış sayılsa dahi, bir irade beyanı içerdiği için genel hükümlere
göre bu beyana sonuç bağlanması yönündeki ikinci görüş isabetlidir.
Çekin muhatap tarafından kabulünün yasaklanması nedeniyle çekteki kambiyo taahhüdünün
bir asıl borçlusu yoktur. Hamilin sadece müracaat borçlularına karşı ileri sürebileceği bir
hakkı bulunmaktadır. Müracaat borçluları ise çek üzerinde imzası bulunan düzenleyen,
ciranta ve avalistlerdir.
ÇEKTE KABUL YASAĞINI AŞMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
Muhatap çekte kabul yasağı ile sorumluluk altına girmekten kurtulmaktadır. Bunun sonucu
olarak çek hamilinin ödeme için muhataba başvurabilmesinin bir yolu bulunmamaktadır. Bu
durum, hamilin çeke duyduğu güvenin azalmasına ve çek kullanmaktan kaçınmasına neden
olur. Bu nedenle uygulamada kabul niteliğinde olmamak kaydıyla, muhatabın çek dışında
veya çek üzerinde bazı beyanlarda bulunması mümkün kılınmıştır10. Böylece çeke duyulan
güven artacak ve çek kullanımı daha yaygın hâle gelecektir11. Bu nedenlerle çekte teyit, çekin
vizesi, garantili çek ve banka çeki gibi uygulamalar benimsenmiştir.
1. Çekte Teyit (Blokeli Çek)
Türk Ticaret Kanunu’nda ve diğer kanunlarda çekin teyit edilip edilmeyeceği hususunda
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır12. Bu nedenle çekin teyidinin mümkün olup olmadığı
konusu öğretide tartışmalıdır. Bir görüş, çekin teyidinin çekin kabulünden farklı olmadığını
savunarak çekte teyidin kabul yasağına aykırılık teşkil edeceğini savunmaktadır13. Başka bir
görüş ise çekte teyit ile çekin kabulünün farklı olduğunu ve teyitli çeklerin çek kullanımını
yaygın hâle getireceğini, bu nedenlerle çekte teyidin mümkün olduğunu savunmaktadır14.
Öğretide tartışmalı olan teyitli çekleri Yargıtay geçerli olarak kabul etmiştir15.
1.1. Çekte Teyidin Şekli

9

Kendigelen, a.g.e., s. 141.
Bahtiyar, Mehmet, Kıymetli Evrak Hukuku, Ders Notları, 15. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017, s.
150.
11
Öztan, a.g.e., s. 1125, 1126; Bahtiyar, a.g.e., s. 150.
12
Çekin teyidi yalnız TTK m. 822/1-c hükmünde geçmekte olup, çekin teyit edilip edilemeyeceği ve bu
kaydın ne gibi sonuçlar doğuracağının çekin ödeneceği ülke hukukuna göre belirleneceği
belirtilmiştir. Konuyla ilgili Almanya ve Fransa'daki düzenlemeler için bkz., Akay, Hasan Onur (2011).
Teyitli Çek (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi. İstanbul
13
Zeki, N., “Tasdikli Çek”, 1942, dpn. 24 ve Ahıska, A., “Çek”, İstanbul, 1954, s. 37’den aktaran Öztan,
a.g.e., s. 1131.
14
Arslanlı, “Ticarî Senetler”, s. 74, dpn. 24 ve Kalpsüz, “Hukukî Yönden Çek”, s. 79’dan aktaran Öztan,
a.g.e., s. 1131, dpn 2-3.
15
Örneğin 11. HD, 03.10.2012 T., 2011/8218 E., 2012/14979 K. Ayrıca Yargıtay’ın bu konudaki görüşü
ve çeşitli kararları için bkz Eriş, Gönen, Uygulamalı Çek Hukuku, 3. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara,
2000, s. 90, 92, 93.
10
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Çekin teyidi düzenleyen veya hamil tarafından talep edilebilir16. Çeki teyit eden banka çek
bedelini teyit ettiği miktarda ödeme zorunluluğunu kabul etmiştir17.
Çekte teyit, muhatap bankanın çek karşılığının var olduğunu ve ödemesinin mümkün
olduğunu, çek üzerine “görülmüştür”, “karşılığı vardır”, “teyit edilmiştir”, “blokedir” veya
“karşılığı hamilin emrindedir” gibi bir kayıt düşmesi ile gerçekleşir18. Bu kayıtların herhangi
birinin çekin ön yüzüne veya arka yüzüne yazılması yeterlidir. Teyit kaydının bir banka
yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir19. Yargıtay şerhin teyit tarihini de içermesi
gerektiğini söylemektedir20.
1.2. Çekte Teyidin Özellikleri ve Sonuçları
Çekte kabul işleminin yasaklanmasına karşın teyit işleminin uygulamada yer bulmasının
nedeni, kabul ile teyit kayıtlarının yarattığı etki bakımından farklı olmalarıdır. Kabul işlemi
muhatabı bağımsız ve soyut bir borç altına sokmaktadır. Muhatap zamanaşımı süresi dolana
kadar senetteki miktarı ödemek zorundadır. Çeki teyit eden banka ise ferî borç altına girer.
Sadece karşılığın hesapta bulunduğunu garanti eder ve ibraz süresi içerisinde ödemeye hazır
olduğunu açıklar21.
Çek üzerine konulan teyit kaydı ile çek bedeli, hamil lehine ayrı bir hesaba aktarılarak bloke
edilmektedir. Düzenleyenin artık bu meblağ üzerinde tasarruf etme imkânı bulunmayacaktır.
Bu nedenle muhatap, teyitli bir çeki karşılıksız olduğu gerekçesiyle ödemekten
kaçınamayacaktır22. Çek karşılığının başka bir hesaba aktarılmaması gibi bir nedenden dolayı
bloke kaydına rağmen hesapta karşılığın bulunmaması, örneğin üzerine haciz gelmesi,
bankanın çek hamiline karşı sorumluluğunu etkilemeyecektir. Bu durum bankanın hesap
sahibine kredi açtığı anlamına gelecektir23.
Çekin teyidi ile muhatap banka, ibraz süresi içerisinde senet bedelinin hamil lehine bloke
edildiğini kabul etmektedir. Fakat muhatap banka hiçbir zaman kabul eden gibi sorumlu
tutulamaz. Çeki teyit eden bankanın sorumluluğu, müracaat borçlularının sorumluluğuna
benzemektedir. İbraz süresinin sonuna kadar sorumluluktan söz edilebilir. Bu süre bittikten
16

Bahtiyar, a.g.e., s. 150; Öztan, a.g.e., s. 1133; Eriş, a.g.e., s. 90. Çekin teyidini sadece düzenleyenin
talep edebileceğini savunan yazarlar vardır. Teyit işlemi sonucunda düzenleyenin hesabındaki
paranın başka bir hesaba aktarılarak hamil lehine orada bloke edileceği, bu işlemin yapılabilmesi için
ise işlemin yapılması talimatını veren kişinin hesap üzerinde tasarruf yetkisinin bulunması gerektiğini
savunan yazar için bkz. Kendigelen, a.g.e., s. 385, bkz. Eriş, a.g.e., s. 90, dpn 159.
17
Eriş, a.g.e., s. 90;
18
Bahtiyar, a.g.e., s. 150; Domaniç, Hayri, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. IV, Kıymetli Evrak Hukuku,
İstanbul, 1990, s. 571.
19
Bahtiyar, a.g.e., s. 150; Öztan, a.g.e., s. 1133.
20
11. HD, 17.09.1986 T., 3718 E., 4484 K.; Teyit şerhine tarih konulması gerekmediğini savunan görüş
için bkz. Öztan, a.g.e., s. 1133.
21
Bahtiyar, a.g.e., s. 150; Ertekin, Erol, Karataş, İzzet, Uygulamada Ticarî Senetler Hukuku, Yetkin
Yayınevi, 1992, s. 204; Poroy Reha, Tekinalp Ünal, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Genişletilmiş 13.
Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, s. 276.
22
Kendigelen, a.g.e., s. 387.
23
Reisoğlu, Seza, Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, 2. Bası, Doğuş Matbaacılık,
Ankara, 1998, s. 109.
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sonra ise muhatap bankanın sorumluluğu ortadan kalkar. Çekin teyidi ibraz süresinin
uzamasına neden olamaz. İbraz süresi sona erdikten sonra da muhatap bankanın
sorumluluğunun devam etmesi, teyidin kabul sonucunu doğurmasına neden olacak ve bu da
TTK’ya aykırı düşecektir24.
Üzerine teyit kaydının konulması için, çekin bütün gerekli unsurları içermesi zorunluluğu
yoktur. Fakat başta bedel kısmı olmak üzere gerekli unsurların doldurulmuş olması
muhatabın yararına olacaktır. Zira teyit kaydında miktar belirtmeden bir açık çeki teyit eden
muhatap, iyi niyetli çek hamillerine karşı sonradan doldurulan çek bedelini ödemek zorunda
kalabilecektir25.
2. Çekin Vizesi
Türk Ticaret Kanunu’nda ve diğer kanunlarda çekin vizesi hususunda herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. Kanunumuzda düzenlenmediği gibi, uygulamada da çekin vizesi işlemine
pek rastlanmamaktadır26. Zira vizenin kayda değer önemli bir sonucu yoktur. Çekin vizesi
genellikle Fransız Hukuku’nda görülen bir uygulamadır27.
Çekin vizesi geçici nitelikte bir beyandır28. Çeki vize eden muhatap banka, kendisine karşılık
olup olmadığının sorulduğu an karşılığın olduğunu açıklamaktadır. Çek üzerindeki vizeyi
gören hamil, vizenin yapıldığı an çekin karşılığının bulunduğunu ve bu karşılığın o an
tasarrufa hazır olduğunu öğrenmektedir. Bu beyan ile muhatap hamile karşı hiçbir
sorumluluk veya taahhüt altına girmemektedir. Var olduğu açıklanan karşılık sonradan
ortadan kalksa dahi bankanın sorumluluğundan bahsedilemez. Karşılığı mevcut olduğu
bildirilen miktarın sonradan kısmen veya tamamen ortadan kalkması (çekilmesi veya devri
gibi bir işlem sonucu) halinde bankanın bu durumu hamile bildirme zorunluluğu da
bulunmamaktadır29.
Muhatap çek vize etmek zorunda değildir. Fakat çeki vize etmek yetkisini haizdir30.
3. Garantili Çek (Çek Kartı)
Ödemelerin teyitli bir çek ile yapılabilmesi için çekin tüm unsurlarını içerecek şekilde keşide
edilmesi ve muhatap bankadan teyit alınması, nihayet lehtara teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu durum zaman kaybına neden olduğu için de genellikle yüksek meblağlı çeklerde teyit
yoluna gidilir. Ticaret hayatında zaman kaybına tahammül yoktur. Ayrıca düşük meblağlı
çeklerin de ödeneceğine güven duyulması gerekmektedir. Garantili çekler, bu ihtiyaçlara
cevap vermek amacıyla uygulamada geliştirilen bir çek türüdür31.
Garantili çeklerde muhatap banka, belli bir miktara kadar olan çeklerde, düzenleyenin
hesabında karşılığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ödeme taahhüdünde
24

Öztan, a.g.e., s. 1134.
Kendigelen, a.g.e., s. 386.
26
Öztan, a.g.e., s. 1138; Eriş, a.g.e., s. 91.
27
Öztan, a.g.e., s. 1137; Eriş, a.g.e., s. 91.
28
Bahtiyar, a.g.e., s. 150.
29
Öztan, a.g.e., s. 1138; Bahtiyar, a.g.e., s. 151.
30
Öztan, a.g.e., s. 1138.
31
Kendigelen, a.g.e., s. 391-392.
25
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bulunmaktadır. Muhatabın bu taahhüdü çek yaprağı üzerine veya çek dışındaki bir belgede
(çek kartı üzerinde) yer alabilir32. Garantili çek düzenlenebilmesi için çekin geçerli olması ve
ibraz eden hamilin hak sahibi olması şartları aranmaktadır33.
Garantili çekler, kabul yasağını ihlâl etmemektedir. Zira kabul yasağı, muhatap bankanın
kambiyo borçlusu olmasının önlenmesi amacıyla yasa koyucu tarafından öngörülmüştür.
Garantili çeklerde banka kambiyo borçlusu konumunda olmamakla birlikte, sadece Borçlar
Hukuku çerçevesinde bir sorumluluk benimsemektedir34. Muhatap bankanın ödeme taahhüdü
çek dışında gerçekleştiği için, kabul yasağına bir aykırılık teşkil etmemektedir35.
Garantili çeklerde banka garanti ettiği miktarla sorumludur. Garanti edilen miktarın üzerinde
yazılan bedelde bankanın sorumluluğu bulunmamaktadır36. Örneğin, uygulamada bu çekler
üzerine garanti edilen miktarın üzerinde değerler yazılmaktadır. Bu durumda bu çekler
geçerli olmakta, düzenleyen ve diğer çek borçluları hamile karşı bu miktar üzerinden sorumlu
olmaktadır. Fakat muhatap bankanın sorumluluğu garanti edilen miktar ile sınırlı
kalmaktadır37.
Yabancı hukuk çevrelerinde garantili çek uygulamasında daha çok çek kartı adı verilen ve
çek defterleriyle birlikte hesap sahibine teslim edilen bir belge kullanılmaktadır. Ülkemizde
ise çek kartı uygulaması yerine, hesap sahibine verilen özel çek defterindeki her bir çek
yaprağı üzerine ödeme garantisi yazılmaktadır. Garantili çeklerin normal çeklerden ayrılması
için her banka bu çeklere “mavi çek38”, “prestige çek”, “gold çek”, “garanti çeki” gibi farklı
isimler vermiştir39.
Teyitli çeklerde her bir çek üzerine ve çek miktarını kapsayacak şekilde teyit kaydı konup,
banka yetkilileri tarafından her defasında imzalanmaktadır. Garanti çeklerde ise çek karnesi
verilirken garanti edilen miktar matbu olarak çek üzerinde yer almaktadır. Teyitli çeklerde
çek karşılığı bloke edildiğinden ödenen çekin karşılıksız olması söz konusu değilken,
garantili çeklerde banka isterse çekin arkasına karşılıksız olduğunu, fakat bankanın garantisi
nedeniyle ödeme yapıldığını yazabilecektir. Bu tür bir çek, çek yasası açısından karşılıksız
çek işlemi görecektir40. 5941 sayılı Çek Kanunu da m. 3 hükmüyle muhatap bankaların

32

Kendigelen, a.g.e., s. 392.
Öztan, a.g.e., s. 1138.
34
Eriş, a.ge., s. 92; Ayrıca bkz, garantili çeklerdeki ilişkiyi niteliği açısından üçüncü kişi yararına tam
sözleşme kavramı ile açıklayan Bahtiyar, a.g.e., s. 151.
35
Öztan, a.g.e., s. 1139; Kendigelen, a.g.e., s. 392-393.
36
Eriş, a.ge., s. 92.
37
Reisoğlu, a.g.e., s. 113; Konu ile ilgili Yargıtay kararı için bkz CGK. 23.12.1997 T. 1997/10-318 E.
1997/332 S. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası).
38
Mavi çek ve benzeri çekler kanunda öngörülen unsurları taşıdıkları sürece çek hükmünde sayılırlar.
Mavi çeklerle ilgili detaylı bilgi için bkz. Göle, Celal, “Mavi Çek ve Benzeri Belgelerin Çek Hükmünde
Sayılıp
Sayılmayacağı”,
AÜSBFD,
1994,
s.
235-242,
<
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/462/5270.pdf >. (Erişim Tarihi: 28.07.2020).
39
Kendigelen, a.g.e., s. 392; Banka çeki ismi yerine keşide çeki deyimini kullanan yazar için bkz
Reisoğlu, a.g.e., s. 115.
40
Reisoğlu, a.g.e., s. 114-115.
33
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karşılığın tamamen ya da kısmen bulunmaması hâlinde belirli miktarda ödeme yükümlülüğü
getirilmiştir41.
4. Banka Çeki
Karşılıksızlık riskinin önüne geçmek ve ödeme güvenliği sağlamak amacıyla tercih edilen
çek türlerinden biri de banka çekidir42. Diğer çeklerden farklı olarak banka çekinin sadece
muhatabı değil, aynı zamanda düzenleyeni de bankadır.
Sıradan bir çekle ödeme yapmak isteyen kişi, bankasından aldığı matbu çek yapraklarını
doldurur ve lehtara verir. Banka çekinde bu durumdan farklı olarak müşteri, bankadan
tamamlanmış bir çek almaktadır. Düzenleyen sıfatının bankaya ait olması sonucu ödeme
gücü yüksek bir müracaat borçlusu söz konusu olmaktadır43. Düzenleyen banka bu çeki başka
bir bankadaki çek hesabı üzerine keşide edebileceği gibi, TTK m. 818/1-a’nın yollamasıyla
çeklerde de uygulanacak olan TTK m. 673 hükmü kapsamında bizzat kendi üzerine de
çekebilir44.
Muhatap banka, müşterisinin çek bedelini nakit olarak yatırarak talep etmesi üzerine,
müşterisi ile aynı yerde olan bir şubesi üzerine çek keşide eder. Bu çeke banka çeki
denmektedir. Muhatap ile düzenleyen aynı kişidir. Lehtar olarak ise talep sahibi müşteri veya
bu kişinin bildirdiği üçüncü kişi gösterilmektedir.
Hem düzenleyeni hem muhatabı banka olan banka çeki, karşılıksız çıkma riskinin oldukça
düşük olması nedeniyle, uygulamada güvenilir bir çek türü olarak tercih edilmektedir45.
SONUÇ
Çeke konulması yasak kayıtların bir kısmı bulunduğu senedin çek niteliğini kaybetmesi
sonucunu doğururken, diğerlerinin varlığı çeki etkilemeyecektir. Varlığı çeki etkilemeyen
yasak kayıtlardan biri de çeke konulan kabul kaydıdır.
Çekte kabul kaydı mevcut TTK m. 784 emredici hükmü ile yasaklanmıştır. Yasağın
öngörülme sebepleri; çekin görüldüğünde ödenmesi gereken bir ödeme aracı olması
nedeniyle çekte kabul işlemine gerek olmaması, hamilin çekin ibraz sürelerine uymasını
sağlamak, kabul edilen bir çekin banknot gibi tedavül aracı olarak kullanılabilecek olması
nedeniyle Merkez Bankası’nın para basma konusundaki tekelinin ihlâl edileceğidir. Kabul
yasağı ile genel olarak, bankanın sorumluluk altına girmesi engellenmek istenmiştir.
Muhatabın kabulünün yasaklanması sonucunda çekin bir asıl borçlusu bulunmayacak,
dolayısıyla çekin ödeneceğine dair bir güvence de olmayacak, çeke duyulan güven azalacak
ve çek kullanımından kaçınma söz konusu olacaktır. Bu sonuçların önlenmesine ve çeke
duyulan güveni arttırmaya yönelik olarak, kabul sonucu doğurmamak kaydıyla çekte teyit,
41

3167 sayılı Eski ÇekK’nın 10. maddesinde de bu yönde bir düzenleme yer almaktaydı.
Kendigelen, a.g.e., s. 396.
43
Öztan, a.g.e., s. 1139.
44
Bu düzenlemeye karşın muhatap bankanın düzenleyen olmasının kabul yasağına aykırılık teşkil
edeceği görüşü ve ayrıntılı tartışma için bkz. Teoman, Ömer, “Banka Çekleri Hukuken Çek Midir?”,
İÜHFM, 1994, s. 261-267, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/95971>. (Erişim Tarihi:
28.07.2020).
45
Kendigelen, a.g.e., s. 396.
42
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garantili çek, çekin vizesi ve banka çeki uygulamaları geliştirilmiştir. Çekte kabulün
yasaklanması sonucu uygulamada geliştirilen bu dört çek türü sayesinde çeke duyulan güven
artmakta ve çek kullanımı da yaygın hâle gelmektedir.
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TÜRKİYE’DEKİ SPOR BİLİMLERİ ALANINDA DANS ÜZERİNE YAPILAN
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
ANALYSIS OF GRADUATE THESES ON DANCE IN THE FIELD OF SPORT
SCIENCES IN TURKEY BY CONTENT ANALYSIS METHOD
Dr. Öğr. Üyesi Cenab TÜRKERİ
Çukurova Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Balcalı,
Sarıçam, Adana
ORCID NO: 0000-0003-4850-9810
ÖZET
Dans insanlık tarihi kadar eski bir etkinliktir. Dans kimi zaman eğlence, kimi zaman ritüel
olarak farklı toplumlar tarafından yüzyıllar boyunca çeşitli türleri ile kültürel hayatta yer
almıştır. Son yıllarda ise sportif bir etkinlik ya da fiziksel aktivite aracı olarak da
kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim öğretim sistemi içerisinde ise üniversitelerde özellikle Spor
Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları tarafından hem kendi
bünyelerinde hem de üniversitenin diğer bölümlerinde ders olarak verilmeye başlanmıştır. Bu
çalışmanın amacı Spor Bilimleri Alanında Dans üzerine yapılan lisansüstü tezlerin içerik
analizi yöntemi ile incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma türlerinden belge taramaya
dayalı içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı Kullanılmıştır. Araştırma bulguları yüzde
ve frekans gibi tanımlayıcı istatistiklerle özetlemiştir. İçerik analizi sonucunda elde edilen
nitel bulgular ise kodlama ve temalandırma yapılarak gruplandırılmıştır. Uzman görüşü
alınarak veriler teyit edilmiştir. Ulusal Tez Merkezinde tarama kriteri spor konu alanında tez
başlığında “Dans” kelimesinin geçmesi olarak belirlenmiştir. Kelime kökünde “Dans” olan
ancak “Türkçe: Dansite - İngilizce: Density” gibi farklı bir kelime içeren tezler ayıklanmıştır.
Daha sonra Halk Oyunları (dansları) ile ilgili tezler ve dans kelimesinin ana unsur olarak
araştırılmadığı tezler (örn: dans müziği) dışarıda bırakılmıştır. Dans disiplinlerine ayrı ayrı
bakılmadan sadece Dans kelimesi ile temel tarama yapılmış daha sonra kendi içinde dans
grupları ve spor bilimler alanında yapılan çalışmalar olarak ayrıntılı analiz edilmiştir. YÖK
Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yapılan taramada 08.08.2020 tarihi itibarı Spor Bilimleri
Alanında 8133 tez bulunmuştur. Dans konulu toplam tez sayısı 120 olup bunların içerisinde
Spor Bilimleri alanında yapılan dans konulu tez sayısı 29’dur (%23,5). Bu tezlerin tamamının
yazım dilinin Türkçe olduğu ve erişime açıklık oranının % 100 olduğu belirlenmiştir. Dans
konusunda spor bilimleri alanının farklı disiplinlerinde tezler üretilmiş olsa da en fazla
çalışılan alanlar 12 tez ile (%41,4) psikososyal alanlar, 9 tez ile (%31,0) antrenman bilimi, 6
tez ile (%20,7) spor fizyolojisi, 2 tez ile (%6,9) Eğitim Bilimleri alanlarıdır. Bu tezlerin
dağılımına baktığımızda 26 tezin (%90,6) Yüksek Lisans tezi ve 3 tezin (%9,4) ise doktora
düzeyinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde toplam tezlere oranla
Dans konu başlığı altında %0,4 oranında tezin yapıldığı bu sayının da oldukça az olduğu ve
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Dans konulu tez sayısına göre spor bilimleri alanında yapılan tezlerin de yine az olduğu
söylenebilir. Spor bilimleri alanındaki bu tezler içerisinde en çok Psikososyal alanlarda
çalışma yapıldığı görülmüştür. Bu durum Dans ile psikolojik parametreler arasındaki güçlü
ilişki olduğu varsayımı ile açıklanabilir. Tez sayısı bakımından ikinci sırada Antrenman
Bilimleri alanında tezler yapıldığı ve bu durumun çalışma çeşitliği açısından çok yetersiz
olduğu düşünülmektedir. Dans çalışmalarında bedenin yaygın ama çok fazla tekrara sahip
yüklenmelerle baskı altında olduğu düşünüldüğünde özellikle Antrenman Bilimleri ve Spor
Fizyolojisi alanında daha fazla sayıda ve çeşitlilikte araştırma yapılması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra Biyomekanik, Spor Pedagojisi gibi spor bilimlerinin farklı disiplinlerinde de
Dans ile ilgili çalışmalara yer verilmesinin gerektiği ve özellikle dans konusu üzerine doktora
tezlerinin sayısının artırılması gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Dans; Lisansüstü Tez; İçerik Analizi

ABSTRACT
Dance is as old as human history. Dance has been involved in cultural life with various
genres for centuries, sometimes by entertainment, sometimes ritually by different societies. In
recent years, it has also been used as a sports activity or a form of physical activity. Within
the education system, it has been offered as a course in universities, especially by the
Faculties of Sports Sciences and the colleges of Physical Education and Sports, both within
their own bodies and in other departments of the University. The aim of this study is to
analyze postgraduate theses on Dance in the Field of Sport Sciences with content analysis
method. The study used a method of content analysis based on document scanning from
qualitative research types. As a data source, the National thesis Center database of the
presidency of the Council of Higher Education (YOK) was used. The research summarized
the findings with descriptive statistics such as percentage and frequency. The qualitative
findings obtained as a result of content analysis were grouped by coding and theme. The data
was confirmed by taking the expert opinion. The screening criteria in the National Thesis
Center has been determined as the presence of the word "Dance" in the thesis title in the field
of sports. Theses that contain "Dance" at the root of the word but contain a different word
such as "Turkish: Dansite - English:Density" have been removed. It was scanned only with
the word dance, regardless of the dance disciplines. Later, the theses about Folk Dances
(dances) and the theses where the word dance is not investigated as the main element (eg
dance music) were left out. Without looking at dance disciplines separately, a basic search
was made only with the word Dance, and then it was analyzed in detail as studies in dance
groups and sports sciences. As of 08.08.2020, 8133 theses were found in the field of Sports
Sciences in the search made in the database of YOK National Thesis Center. The total
number of theses on dance is 120, among which the number of theses on dance in the field of
Sport Sciences is 29 (23.5%). It was determined that the writing language of all of these
theses was Turkish and the rate of openness to access was 100%. Although dissertations were
produced in different disciplines of Sport Sciences, the most studied areas were psychosocial
areas with 12 theses (41.4%), training science with 9 theses (31.0%), sports physiology with
12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

50

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

6 theses (20.7%), and Educational Sciences with 2 theses (6.9%). When we look at the
distribution of these theses, it is understood that 26 theses (90.6%) are master's theses and 3
(9.4%) theses are made at the doctoral level. When the results of the research are examined, it
can be said that 0.4% of theses have been made under the Dancing topic compared to the total
theses and this number is quite low. It can be said that the number of theses on dance is very
low among the theses made in the field of sports sciences. Among these theses in the field of
sports sciences, most studies have been done in psychosocial fields. This situation can be
explained by the assumption that there is a strong relationship between dance and
psychological parameters. It is thought that theses have been made in the field of Training
Sciences in the second place in terms of number of theses and this situation is very
insufficient in terms of study diversity. Considering that the body is under pressure with
common but repetitive loads in dance studies, more and more research is required, especially
in the field of Training Sciences and Sports Physiology. In addition, it can be said that studies
related to dance should be included in different disciplines of sports sciences such as
Biomechanics and Sports Pedagogy and the number of doctoral theses especially on dance
should be increased.
Keywords: Dance; Postgraduate Thesis; Content Analysis

GİRİŞ
Dans insanlık tarihi kadar eski bir etkinliktir. Dans kimi zaman eğlence, kimi zaman ritüel
olarak farklı toplumlar tarafından yüzyıllar boyunca çeşitli türleri ile kültürel hayatta yer
almıştır. Son yıllarda ise sportif bir etkinlik ya da fiziksel aktivite aracı olarak da
kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim öğretim sistemi içerisinde ise üniversitelerde özellikle Spor
Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları tarafından hem kendi
bünyelerinde hem de üniversitenin diğer bölümlerinde ders olarak verilmeye başlanmıştır.
Popüler müzik kavramı içinde yer bulan tanımına göre Dans bir iletişim biçimidir, insanlar
iletişim kurmak için Dans ederler (Lull, 2000). Salsa Dans antrenmanları ortalama 60-90 dk.
süren ve tahmini yüklenme şiddeti %50-75 arası aerobik çalışmalardır ve orta-ileri yaş
grupları için sıklıkla tavsiye edilen bir aktivitedir. Dans yapılan salonların ve Dans çalışan
kitlenin artması Dans sporunun bilimsel açıdan daha fazla incelenmesi gereğini de
doğurmuştur (Türkeri, 2015). Dans çalışmalarının, sağlık açısından fiziksel ve fizyolojik
birçok parametrede olumlu değişim sağlaması ve denge yetisini geliştirmesi, kişiler arasında
iletişim ve etkilişimi artırması beklenmektedir. Ayrıca kolay uygulanabilmesi açısından her
yaştan kitlelerin performans seviyelerine uygun olarak yapılabilmesi bağlamında önemli bir
Wellness aktivitesi olduğu da söylenebilir. Bilimsel açıdan Dans üzerinde yapılmış çok fazla
sayıda araştırma mevcuttur. Ülkemizde makale, bildiri şeklinde araştırma çalışmaları
olmasına rağmen çalışma sayısı ve araştırılan alan genişliğinin yeterli olduğu söylenemez. Bu
durumun araştırılarak her yönüyle ortaya konulması için öncelikle tez düzeyinde neler
yapılmış olduğunun incelenmesi amaçlanmıştır.
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Çalışmanın Amacı
Dans çalışmaları çok uzun yıllardır ülkemizde yapılmasına rağmen Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğüne bağlı resmi spor dalı ve Federasyon olarak tanınması ve yarışmalarının
yapılması o kadar eski değildir. İlk olarak 1999 yılından 2006 yılına kadar Cimnastik
federasyonu çatısı altında bulunmuş ve daha sonra Türkiye Dans Sporları Federasyonu olarak
2006 yılında kuruluşu gerçekleşmiştir. Türkiye Dans Sporları Federasyonuna bağlı sporcu
sayılarına baktığımızda toplamda 13.718 lisanslı sporcunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Dans
sporcularının branş dağılımları tablo 1’de verilmiştir (TDSF, 2020). Halk Dansları sporcu
verilerine ulaşılamamıştır. Ancak Halk Danslarının sportif yaygınlığı dikkate alındığında
binlerle ifade edilecek yaygınlıkta olduğu düşünülebilir.
Tablo1. Türkiye Dans Sporları Federasyonuna bağlı Dans branşları lisanslı sporcu sayıları.
Sporcu Sayıları
Branşlar

(2020)

Latin Standart Sporcuları

2789

Salsa Sporcuları

6317

Arjantin Tango Sporcuları

1064

Serbest Stil Sporcuları

3548

TOPLAM

13718

Resmi lisanslı sporcu sayılarının haricinde binlerce kişinin de egzersiz, wellness aktivitesi,
rekreatif faaliyet ya da sosyal etkinlik amaçlı olarak düzenli şekilde Dans çalışmalarına
devam ettiğini de ayrıca hesaba katmamız gerekmektedir. Bu sayılara ve Dans branşı
çeşitliliğine bakıldığında araştırılacak oldukça geniş bir alan ve kitlenin olduğu açıkça
görülmektedir (Ünver, 2016; Ateş, 2009; Coşkun, 2019; Acar, 2017; Ödemiş, 2014; Tortop,
2015; Uzakgören, 2015; Öz, 2019). Tüm bu bilgilerin ışığında, çalışmanın amacı Dans
üzerine yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemi ile incelenmesidir.
Dans sporu yapanların sayısı sadece lisanslı sportif yaraşmalara katılan sporculardan
oluşmamaktadır. Yarışmalara katılanlardan çok daha fazla sayıda insan Dans etkinliklerine
(antrenman, Dans geceleri, festivaller, resmi olmayan yarışmalar, kutlamalar, rekreatif
çalışmalar ve gelişim seminerleri) düzenli katılmaktadır. Bu durum spor bilimi alanında
çalışma yapan bilim insanlarının da doğal olarak ilgisini çekmektedir. Spor bilimcileri ve
değişik alanlardaki bilim insanları Dans sporu üzerine araştırma yapmak istemektedir.
Bilimsel makaleler ve lisansüstü tezler bu araştırmaların raporlaştırılma biçimleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye’de Dans branşı üzerine yapılan
lisansüstü tezlerinin incelenmesidir. Dans branşında uzun senelerdir birçok kademede ve
çeşitlilikte (rekreatif sporcu, antrenör ve yönetici olarak) görev alan araştırmacı bir çok spor
branşının hemen her yönüyle ele alındığını ancak Dans spor branşının araştırma çeşitliliğinin
yeterli olmadığını düşünmektedir. Araştırmacı, düşüncesinin doğru olup olmadığını
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araştırmak ve mevcut durumu betimleyebilmek için bu araştırmayı yapmaya yönelmiştir. Bu
düşünceyle bilime bir yenilik getirme ya da bilinen bir yöntemi başka bir alana uygulama
amacıyla yapılan lisansüstü tezlerini içerik yönünden incelemiştir. Tez düzeyinde yapılan
araştırmaların bu şekilde bilimsel olarak incelenmesi ve analizinin yapılması ileride yapılması
düşünülen araştırma tezlerinin planlanmasına katkı ve kolaylık sağlayacaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma türlerinden belge taramaya dayalı içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez
Merkezi Veri Tabanı kullanılmıştır. Evren, örneklem (tam doyum) yöntemi kullanılmış olup
evrenin tamamı örneklem olarak alınmıştır.
İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizlerde, SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulguları yüzde ve
frekans gibi tanımlayıcı istatistiklerle özetlenmiştir. İçerik analizi sonucunda elde edilen nitel
bulgular ise kodlama ve temalandırma yapılarak gruplandırılmıştır. Uzman görüşü alınarak
veriler teyit edilmiştir. Ulusal Tez Merkezinde tarama kriteri öncelikle dans konu alanında tez
başlığında “Dans” kelimesinin geçmesi olarak belirlenmiştir. Kelime kökünde “Dans” olan
ancak “Türkçe:Dansite-İngilizce: Density” gibi farklı bir kelime içeren tezler öncelikle
ayıklanmıştır. Daha sonra Halk Oyunları (dansları) ile ilgili tezler ve dans kelimesinin ana
unsur olarak araştırılmadığı tezler (örn: dans müziği) dışarıda bırakılmıştır. Dans
disiplinlerine ayrı ayrı bakılmadan sadece Dans kelimesi ile temel tarama yapılmış daha sonra
kendi içinde dans grupları ve spor bilimler alanında yapılan çalışmalar olarak ayrıntılı analiz
edilmiştir.
BULGULAR
YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yapılan taramada 08.08.2020 tarihi itibarı Spor
Bilimleri Alanında 8133 tez bulunmuştur. Bunlardan dans konulu olarak çalışılan 29 tez
olduğu bulunmuştur. Ayrıca Dans dizin başlığı altında toplam 196 lisansüstü tez yapıldığı
bulunmuştur. Bu tezler içerisinden halk oyunları (dansları) ve dans kelimesinin ana unsur
olarak araştırılmadığı tezler dışarda bırakıldığında 120 tezin esas olark dans konulu
yapıldığına ulaşılmıştır. Bu 120 tez içerisinde spor bilimleri alanında çalışılan tez sayısı
29’dur.
Dans konulu yapılan lisansüstü tezlerin sayısı 120’dir. Şekil 1’de görüleceği gibi bu tezler
içerisinde spor bilimleri alanında yapılmış tez sayısı 29’dur (%23,5) ve diğer bilim alanı
temelli tezlerin sayısı 91’dir (%76,5).
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29 (%23,5)

91 (%76,5)

Şekil 1. Spor Bilimleri Alanında Yapılmış Dans Konulu Tezler ve Dans Konulu Diğer Bilim
Alanı Tezleri
Bu tezlerin tamamının yazım dilinin Türkçe olduğu ve erişime açıklık oranının % 100 olduğu
belirlenmiştir. Tablo 2’de tezlerin çalışıldığı bilim alanlarına baktığımızda ise en çok çalışılan
alanın 50 tez ile (%41,7) Sahne ve Görüntü Sanatları alanı, ikinci olarak 26 tez ile (%21,7)
Psikososyal alanlar ve üçüncü olarak 11 tez ile (%9,2) Antrenman Bilimleri Alanı olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. Tezlerin çalışıldığı bilim alanlarına göre dağılımı
TEZLERİN BİLİM ALANLARINA
DAĞILIMI
SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
PSİKOSOSYAL ALAN
ANTRENMAN BİLİMLERİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
TIP
FİZYOLOJİ
SOSYOLOJİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
BİYOMEKANİK
PSİKİYATRİ
GENETİK
TOPLAM

n=120

%

50
26
11
8
6
5
4
4
3
1
1
1
120

41,7
21,7
9,2
6,7
5,0
4,2
3,3
3,3
2,5
0,8
0,8
0,8
100,0

Şekil 2’de tezlerin çalışıldığı bilimsel düzey (yüksek lisans, doktora vb) verilmiştir. Buna
göre Yüksek Lisans tezi 92 adet (%76,57), Doktora tezi 20 adet (%16,67), Sanatta Yeterlilik
4 adet (%3,33) ve Tıpta Uzmanlık olarak 4 adet (%3,33) tezin yapıldığı görülmektedir.

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

54

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

Şekil 2. Tezlerin çalışıldığı bilimsel düzey dağılımı
Tablo 3’te tezlerde çalışılan dans çeşitleri bulunmaktadır. Buna göre çeşidi belirtilmeden
içerisinde sadece dans kelimesi olan tez sayısı 82’dir (%68,3), Çağdaş Dans ile Çağdaş Dans
ve Bale birlikte 20 tez (%16,7) ve Latin Dans olarak yapılan tez sayısı ise 6 olarak (%5,0)
bulunmuştur.
Tablo 3. Tezlerin çalışıldığı dans çeşitleri dağılımı
DANS ÇEŞİTLERİ
SADECE DANS YAZILI
OLAN
ÇAĞDAŞ DANS
LATİN DANS
ÇAĞDAŞ DANS VE BALE
DANS TİYATROSU
AEROBİK DANS
CHA CHA
TANGO
RUS DANSI
HİNT DANSI
HİP HOP
FLAMENKO
Total

n=120

%

82

68,3

17
6
3
3
3
1
1
1
1
1
1
120

14,2
5,0
2,5
2,5
2,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
100,0

Spor Bilimleri alanında yapılan tezlerin sayısı ise 29’dur. Bu tezlerin dağılımına baktığımızda
26 tezin (%90,6) Yüksek Lisans tezi ve 3 tezin (%9,4) ise doktora düzeyinde yapıldığı
anlaşılmaktadır.
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3 (%9,4)

26 (%90,6)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOKTORA TEZİ

Şekil 3. Spor alanında yapılan tezlerin hangi düzeyde çalışıldığı
Tablo 4’e bakıldığında 12 tezle (41,4) Psikososyal alanlarda en fazla tezin yapıldığını
görmekteyiz. Hemen ardından Antrenman Bilimleri alanı 9 tez (%31, olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Tezlerin çalışıldığı bilim alanlarının dağılımı
BİLİM ALANI
PSİKOSOSYAL ALAN
ANTRENMAN BİLİMLERİ
SPOR FİZYOLOJİSİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
TOPLAM

n=29
12
9
6
2
29

%
41,4
31,0
20,7
6,9
100,0

Tablo 5’te tezlerin çalışıldığı dans çeşitleri verilmiştir. Buna göre sadece Dans yazılı olan 22
tez (%75,9) olduğu, Latin Dans olarak 3 tez (10,3) yapıldığı tespit edilmiştir.
Tablo 5. Tezlerde çalışılan Dans çeşitleri dağılımı
DANS ÇEŞİTLERİ
SADECE DANS YAZILI OLAN
LATİN DANS
BALE
AEROBİK DANS
CHA CHA
TOPLAM

n=29
22
3
2
2
1
29

%
72,4
10,3
6,9
6,9
3,5
100,0

Şekil 4’te spor bilimleri alanında yapılan tüm tezlerin içerisinde dans konu başlığı ile
yapılanlar görülmektedir. Buna göre spor bilimleri alanında yapılan toplam 8133 tezden
29’unun (%0,4) dans konulu olduğu görülmektedir.
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SPOR BİLİMLERİ DİĞER ÇALIŞMALAR
SPOR BİLİMLERİ ALANINDA YAPILAN DANS İLGİLİ ÇALIŞMALARI

29 (%0,4)
8104 (99,6)

Şekil 4. Spor bilimleri alanında Dans konulu yapılan tezler ve diğer konulu tezler
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonuçları incelendiğinde toplam tezlere oranla Dans konu başlığı altında %0,4
oranında tezin yapıldığı bu sayının da oldukça az olduğu ve Dans konulu tez sayısına göre
spor bilimleri alanında yapılan tezlerin de yine az olduğu söylenebilir. Spor bilimleri
alanındaki bu tezler içerisinde en çok Psikososyal alanlarda çalışma yapıldığı görülmüştür.
Bu durum Dans ile psikolojik parametreler arasındaki güçlü ilişki olduğu varsayımı ile
açıklanabilir. Tez sayısı bakımından ikinci sırada Antrenman Bilimleri alanında tezler
yapıldığı ve bu durumun çalışma çeşitliği açısından çok yetersiz olduğu düşünülmektedir.
Dans çalışmalarında bedenin yaygın ama çok fazla tekrara sahip yüklenmelerle baskı altında
olduğu düşünüldüğünde özellikle Antrenman Bilimleri ve Spor Fizyolojisi alanında daha
fazla sayıda ve çeşitlilikte araştırma yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Biyomekanik,
Spor Pedagojisi gibi spor bilimlerinin farklı disiplinlerinde de Dans ile ilgili çalışmalara yer
verilmesinin gerektiği ve özellikle dans konusu üzerine doktora tezlerinin sayısının artırılması
gerektiği söylenebilir.
ÖNERİLER
Spor Bilimleri alanında, Dans konusunda yapılan lisansüstü tezlerin hem sayısal olarak hem
de çeşitlilik bakımından (hareket ve antrenman bilimleri, biyomekanik, spor pedagojisi,
fiziksel uygunluk vb farklı bilim alanlarında) arttırılmasını önerebiliriz. Dans sporunda
araştırılacak konuların lisansüstü olduğu kadar doktora tezi düzeyinde daha fazla
çalışılmasının Spor Bilimleri açısından Dans konusunda bilimsel literatürü
zenginleştireceğini öneri olarak söyleyebiliriz.
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA
KULLANIMI: TWİTTER ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
SOCIAL MEDIA USE OF UNIVERSITIES IN THE PERIOD OF THE COVID-19
PANDEMIC: A REVIEW IN THE EXAMPLE OF TWITTER
Doktora Öğrencisi Fadimana TANACI
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ÖZET
Kriz yönetiminde kamuoyunu bilgilendirmede farklı araçlardan faydalanılmaktadır. Birçok
alanda yaşanan değişim ve dönüşümle birlikte kriz yönetiminin yürütüldüğü araçlardan biri
haline gelen sosyal medya; yazı, görsel, video, ses gibi birden fazla özelliği bünyesinde
toplaması ve etkileşime açık olması nedeniyle günümüzde hemen hemen her alanda
kullanılmaktadır. Hızlı bilgilendirme sağlama, ulaşılabilir olma ve aynı anda birden fazla
kişiyle etkileşime imkân tanıması özellikleriyle ön plana çıkan sosyal medya, Covid-19
pandemi döneminde de önem arz etmektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde
özellikle öğrencileri bilgilendirme adına önem taşıyan üniversite resmi Twitter hesapları
dikkate alınmıştır. Türkiye’de ilk yeni koronavirüs hastalığının (Covid-19) tespit edildiği 11
Mart 2020 tarihinden itibaren sürecin devamındaki ilk iki hafta incelenmiştir. Yükseköğretim
bilgi yönetim sistemi adresinden Türkiye’de bulunan üniversitelerin birinci öğretim, ikinci
öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim olmak üzere toplam öğrenci sayıları elde edilmiştir.
Öğrenci sayısı en fazla olan ve resmi Twitter hesabı bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi çalışmada
örneklem olarak seçilmiştir. Yöntem olarak içerik analizinin kullanıldığı çalışmada;
üniversitelerin sosyal medya kullanım düzeyinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma
sonucunda üniversitelerin incelenen tarih aralığında gerekli bilgilendirmeyi sağladığı, aktif
olarak paylaşımda bulunduğu ve sosyal medyanın sahip olduğu özellikleri kullandığı ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi Dönemi, Kriz Yönetimi, Kriz İletişimi, Sosyal
Medya.
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ABSTRACT
Different instruments are used in informing the public in crisis management. Social media,
which has become one of the tools of crisis management with the change and transformation
experienced in many areas, is used in almost every area today because it incorporates more
than one feature such as writing, visual, video, audio and is open to interaction. Social media
is important in the period of the Covid-19 pandemic, as it provides quick information, is
accessible and allows interaction with multiple people at the same time. In this study,
university official Twitter accounts, which are especially important for informing students in
distance education process, were taken into account. The first new coronavirus disease
(Covid-19) has been detected in Turkey and the first two weeks of the process have been
examined since 11 March 2020. The total number of students from universities in Turkey,
including primary education, secondary education, distance education and open education
were obtained from the higher education information management system. Anadolu
University, Atatürk University, Istanbul University, Marmara University and Kocaeli
University, which have the highest number of students and have an official Twitter account,
were selected as samples in the study. Content analysis was used as a method in the study; it
was aimed to reveal the level of social media use of universities. As a result of the study, it
was revealed that universities provided the necessary information within the examined date
range, actively shared posts and used features of social media.
Keywords: Covid-19, Pandemic Period, Crisis Management, Crisis Communication, Social
Media.

GİRİŞ
Beklenilmeyen, önceden hissedilmeyen ve aniden cevap verilmesi gereken bir süreç olan kriz
(Kazancı, 2013: 430), simbiyoz besleme şeklinde ifade edilen, toplumu oluşturan kurumları
hem etkileyen hem de bundan etkilenen bir yapıdadır. Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik,
hukuki vb. alanlarda yaşanan birçok değişim ve dönüşüm beraberinde olumlu ya da olumsuz
pek çok değişikliği, çeşitliliği getirmektedir. Hal böyle olunca kurumların öngörü sahibi
olması, yaşanmakta ve / veya yaşanması mümkün olan ani değişikliklere hazırlıklı olmaları
gerekmektedir. Olası yansımalar hesaplanarak tepkisiz kalmamak adına çeşitli hazırlıklar
yapılmalı ve bir kriz iletişimi planlanmalı, bu sayede kriz karşısında sessiz kalma riski
azaltılmalıdır.
Bir kurum veya kuruluşa olan güven; performansının, davranışının ve desteklenebilir
iletişiminin bir ürünüdür. Bu güven aynı zamanda kuruluşun güvenilirliğinin ve itibarının da
temelini oluşturmaktadır (Greyser, 2009: 596). Burada güveni sarsmamak ve var olan
güvenin devam etmesini sağlamak, kriz yönetiminin önemli bir parçası olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bir kriz karşısında kurumun sessiz kalmaması, kamuoyunu bilgilendirmesi
gerekmektedir. Kuruma güven de bu konuda önem taşımaktadır.
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Günümüzde kamuoyunu bilgilendirmede geleneksel kitle iletişim araçlarının yanı sıra yeni
medya araçları da kullanılmaktadır. Özellikle sosyal medya bünyesinde barındırdığı çeşitli
özellikleri sayesinde bilgilendirme ve duyuru yapılmasında genellikle ilk tercih edilen
konumundadır. Özellikle kurumların resmi Twitter hesapları bireylerin bir kriz karşısında
merak duygusunu karşıladığı ilk mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke liderlerinden,
bürokratlara kadar geniş bir skalayı barındıran çeşitli meslek grupları açıklamalarını Twitter
üzerinden yayınlamaktadır.
Tüm bu yargılardan yola çıkılarak dünyada küresel bir krize sebep olan Covid-19 çalışmanın
ana eksenidir. Bütün kurumları etkileyen, dönüştüren bir salgın olarak değerlendirilen Covid19 ülkelerin eğitim kurumlarını da etkilemiştir. Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği tarihten
itibaren eğitimin nasıl devam edeceğine ilişkin çeşitli kararlar verilmiştir. Hedef kitleyi
bilgilendirmede özellikle üniversiteler, resmi Twitter hesaplarını kullanmıştır. Bu çalışmada
da üniversitelerin pandemi dönemindeki sosyal medya kullanım düzeylerini tespit etmek
amacıyla yükseköğretim bilgi yönetim sisteminden öğrenci istatistikleri elde edilmiştir.
Türkiye’de en fazla öğrenci sayısına sahip ve resmi Twitter hesabı bulunan ilk 5 üniversite
örneklem olarak belirlenmiştir. 11 – 24 Mart 2020 sürecinde üniversitelerin yaşanan krize
sosyal medya üzerinden nasıl tepki verdikleri incelenmiştir. Yöntem olarak içerik analizinin
kullanıldığı çalışmada, kategori cetveli ile kodlanan veriler tablo şeklinde sunulmuştur.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kriz; önemli bir değişme ve gelişme yaşandığında normal işleyişi aksatan (Tutar, 2011: 14),
beklenilmeyen bir zamanda, istenmeyen ve acil çözüm gerektiren, (Peltekoğlu, 1998: 237),
hem finansal hem de itibar tehdidi içeren, bir örgütün faaliyetlerini aksatan (Coombs, 2007b:
164), kamusal ve halkı içine çeken bir olaydır (Erdoğan, 2008: 257).
Teknolojik, ekonomik, yasal, politik, sosyal ve kültürel çevre koşullarında yaşanan birtakım
değişimler krizleri arttırmış (Penpece ve Madran, 2015: 35) ve çeşitlendirmiştir. Krizler hem
iç hem de dış kaynaklı sorunlar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. İç kaynaklı sebepler; işletme
yapısının eskimesi ve yapısının bozulması, yönetimin beceriksizliği, hızlı bir şekilde büyüme
şeklindedir. Dış etmenler daha fazla çeşitliliği barındırmaktadır. Ekonomik sistem
istikrarsızlığı, teknolojik değişiklikler, siyasi ve hukuki etmenler, savaş, doğal afetler
(Kazancı, 2013: 430), ülkelerin güvenlik durumları ve bu durumlardaki gelişen değişiklikler,
kaynak yetersizliği (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2011: 171), salgın hastalıklar gibi sebeplerden
dolayı birçok kriz yaşanmaktadır. Ortaya çıkan her kriz bünyesinde farklı özellikler
taşımakta, ön plana çıkan ve çözülmesi gereken sorunlar farklılık göstermektedir. Kriz
yönetiminde bu farklılıklar göz ardı edilmeden, iyi bir analiz süreciyle birtakım öneriler
getirilmelidir. Yöneticilerin tüm bunların farkında olarak hazırlıklı olması gerekmektedir.
Krizlerin her zaman öngörülmesi mümkün olmayacağı için acil bir müdahale gerekebilir. Bu
nedenle kriz iletişim stratejileri önceden belirlenerek, olası risk ve sonuçları tartışılmalıdır.
Söz konusu stratejilere yönelik olarak kriz iletişim planı, rehberi, prosedürü ve politikası
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belirlenmelidir (Çelebi ve Sezer, 2017: 121). Herhangi bir kriz kamu güvenliği, finansal
kayıp ve itibar kaybı olmak üzere 3 farklı tehdit oluşturabilmektedir (Coombs, 2007a). İlgili
tehditler bir kurumu ciddi anlamda etkileyebileceğinden ötürü farklı tehditlere ilişkin çeşitli
çözüm yolları geliştirilmelidir.
Krizde önemli olan yönetimdir. Krizlerin daha az hasarla atlatılabilmesi için iyi bir yönetim
anlayışının olması gerekmektedir. Krizin olumlu ya da olumsuz olarak yansımasında etkin
yönetim anlayışı etkili olmaktadır (Akdağ ve Taşdemir, 2006: 143). Risk taşıyan bir çabayı
içinde barındıran yönetim olgusu kriz anlarında gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir
(Demirtaş, 2000: 355).
Kriz yönetiminde olaya hızlı bir şekilde müdahale etme ve yürütülecek stratejileri belirleme
önem taşımaktadır (Akdağ, 2005: 2). Kriz yönetimi, kurumun karşılaşabileceği olumsuz
durumların etkisini azaltmak ve krizi denetim altında tutmak için kullanılacak iletişim
yöntemlerinin planlamasıdır (Şimşek, 2002: 34). Kriz yönetimi, bir kuruluşu ve paydaşlarını
hem tehditlerden korumak hem de tehditlerin oluşturacağı etkiyi azaltmak için
tasarlanmaktadır (Coombs, 2007a).
Kriz yönetimi, birtakım aşamalardan meydana gelen bir süreçtir. Her aşama kendi içerisinde
özgün özellikler içermekte ve çeşitli gereklilikler taşımaktadır (Akdağ ve Arklan, 2011: 771).
Örgütlerin krizin zararını en aza indirebilmeleri için kriz döneminde ve sonrasında dikkat
etmesi gereken etmenler söz konusudur. Bahsi geçen dönemlerde sakin olunması, kriz ortaya
çıkmadan önce çevreden gelen sinyallerin doğru şekilde algılanması, ayrıntılarla uğraşmak
yerine disiplinli bir şekilde krizin özü ile ilgilenilmesi gerekmektedir (Türk, 2007: 130). Bu
sayede kurum krize kısa zamanda, doğru bir şekilde müdahale etmiş olacaktır.
Gelişen teknolojik gelişmelerle birlikte kriz yönetiminin yürütüldüğü mecralarda da bir
çeşitlenme olmuştur. Sosyal medya bu çeşitliliğin bir parçası olarak kurumlar tarafından
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ulaşılabilirliğinin yüksek olması, maliyetinin düşük olması
geleneksel kitle iletişim araçlarına göre sosyal medyayı bir adım öne taşımaktadır.
Krizle ilgili bilgi alışverişini sağlama konusunda önem taşıyan medya; kriz konusunda halkı,
yetkilileri haberdar etmede ve harekete geçirmede etkili bir araçtır (Genç, 2008: 164).
Kuruluşlar sosyal medyayı pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri için kullanmalarının yanı
sıra kriz iletişiminde de önemli bir kanal olarak görmektedir. Halkı hızlı ve doğrudan
bilgilendirmede, diyalog kurmada sosyal medya kullanılmaktadır (Utz, Schultz ve Glocka,
2013: 40). Sosyal medyada başlayan krizler olduğu gibi geleneksel medyada başlayıp sosyal
medyaya sıçrayan krizler de söz konusudur. Günümüzde bir kriz nasıl başlarsa başlasın
sosyal medya kanallarının kullanımı krizin çözülmesinde ve kurumun krize tepkisini
göstermede önemli rol oynamaktadır (Yenice, Pirtini ve Ataman, 2018: 3). Yeni medya
araçlarının konuları görsel ile desteklemesi ve etkileşime imkân tanıması, krize karşı
gelebilecek tepkilere hazırlanmada büyük bir role sahiptir (Veil, Buehner ve Palenchar, 2011:
112). Covid-19 pandemi döneminde de teknolojinin getirdiği imkânlar dâhilinde yeni medya
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araçları yoğun olarak tercih edilmiştir. Hem kriz yönetimi sürecini kontrol etme hem de
kurumların olağan akışlarını aksatmamaları adına büyük kolaylık sağlamıştır.
Teknoloji; sanal toplantılar, uzaktan eğitim, sanal-sağlık, evden çalışma gibi dünyadaki
ulusların sosyal mesafe uygulamaları ile pandemi döneminde normallik duygusunu
sağlamaya yardımcı olmuştur (Narin, 2020). Sıralanan yeni olay ve olgular pandemi
döneminin bir parçası olarak bireylerin yaşamına girmiştir. Kurumların, bireylerin rutin işleri
mekân kavramından soyutlanarak online ortama aktarılmış ve pandemi sürecinde daha büyük
krizlerin yaşanmasının önüne geçilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmanın evrenini Türkiye’de eğitim veren ve resmi Twitter hesabı bulunan üniversiteler
oluşturmaktadır. Söz konusu üniversiteler içerisinde en fazla öğrenci sayısına sahip olanların
örneklem olarak seçildiği çalışmada; Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi resmi Twitter hesapları içerik
analizi yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen veriler nicel olarak değerlendirilmiştir.
Türkiye’de ilk vakanın tespiti dikkate alınarak 11 – 24 Mart 2020 tarihleri arasındaki
gönderiler değerlendirilmiştir. Öğrenci sayıları yükseköğretim bilgi yönetim sisteminden
alınan en son tarihli güncel 2018-2019 yılı verileridir. Aşağıda ilgili veriler yer almaktadır.
Tablo 1: Çalışmanın Örneklemi
Üniversite Adı

Öğrenci Sayısı

Anadolu
Üniversitesi

3361273

Atatürk
Üniversitesi

394811

İstanbul
Üniversitesi

305630

Marmara
Üniversitesi

77492

Kocaeli
Üniversitesi

71523

(https://istatistik.yok.gov.tr/)
En fazla öğrencinin yer aldığı Anadolu Üniversitesine 3 milyon 361 bin 273 kişi kayıtlıdır.
Anadolu Üniversitesini sırasıyla Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi takip etmektedir.
Çalışmada elde edilen veriler bir sonraki başlık altında sunularak değerlendirilmiştir.
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BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Bulguların yer aldığı bu başlık altında; hesapların künye bilgileri, 11-24 Mart 2020 tarihleri
arasında paylaşılan toplam gönderi sayısı, gönderilerin konulara göre dağılımı, en fazla
gönderinin paylaşıldığı tarih, gönderilerdeki görsel ve video dağılım analizleri
değerlendirilmektedir.
Tablo 2: Hesapların Künye Bilgileri

Hesap Adı

Takipçi
Sayısı

Takip
Edilen
Sayısı

Anadolu
Üniversitesi

@Anadolu_Univ

147, 799

160

Atatürk
Üniversitesi

@atauni1957

40, 217

18

İstanbul
Üniversitesi

@istanbuledutr

80, 644

175

Marmara
Üniversitesi

@marmaraunv

54, 632

228

Kocaeli
Üniversitesi

@kou92official

21, 838

51

Üniversite Adı

(9 Ağustos 2020 tarihli verilere göre oluşturulmuştur.)
Anadolu Üniversitesi resmi Twitter adresi hesap adı @Anadolu_Univ olarak kayıtlıdır.
Takipçi sayısı 147 bin 799, takip edilen sayısı 160’dır. 2012 yılının Ocak ayında hesap
kullanılmaya başlanmıştır. Atatürk Üniversitesi @atauni1957 resmi hesabının 40 bin 217
takipçisi vardır. 18 takip edilen hesap bulunmaktadır. Aralık 2010’da hesap oluşturulmuştur.
İstanbul Üniversitesi @istanbuledutr isimli hesabının 80 bin 644 takipçisi, 175 takip edilen
profili mevcuttur. 2010 yılının Mart ayında hesap aktif olmuştur. Marmara Üniversitesinin
hesap adı @marmaraunv şeklindedir. Hesabın 54 bin 632 takipçisi bulunmakta, 228 takip
edileni yer almaktadır. Hesabın kullanılmaya başlandığı tarih Mayıs 2010’dur. Kocaeli
Üniversitesi @kou92official adlı hesabını kullanmaktadır. Takipçi sayısı 21 bin 838, takip
edilen sayısı 51’dir. Ağustos 2015 hesabın kullanılmaya başladığı tarih olarak görünmektedir.
Yukarıda yer alan sonuçlara göre en fazla takipçisi bulunan hesap Anadolu Üniversitesine
aittir. Takipçi sayısı en az olan Kocaeli Üniversitesinin hesabıdır. Burada öğrenci sayısı ile
takipçi sayısı arasında bir tutarlılığın olduğu görülmektedir. Üniversitelerin Twitter
hesaplarını kullanmaya başladıkları tarih göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul
Üniversitesi incelenen profiller içerisinde en eski kullanım tarihine sahiptir. İstanbul
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Üniversitesinin devamında Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi
ve Kocaeli Üniversitesi gelmektedir.
Tablo 3: 11 - 24 Mart 2020 Tarihleri Arasında Paylaşılan Toplam Gönderi Sayısı
Üniversite Adı

Toplam Paylaşım
Sayısı

Anadolu Üniversitesi

83

Atatürk Üniversitesi

61

İstanbul Üniversitesi

181

Marmara
Üniversitesi

53

Kocaeli Üniversitesi

20

İlgili dönem içerisinde en fazla paylaşımı 181 gönderisi bulunan İstanbul Üniversitesi
yapmıştır. Anadolu Üniversitesi 83, Atatürk Üniversitesi 61, Marmara Üniversitesi 53
gönderi paylaşmıştır. Kocaeli Üniversitesi 20 gönderi ile en az paylaşım yapılan hesabın
sahibidir.
Tablo 4: Gönderilerin Konulara Göre Dağılımı
Covid19 /
Sağlık

Diğer

Eğitim

Etkinlik

Özel
Gün /
Hafta

Vefat /
Taziye

Anadolu
Üniversitesi

24

15

25

4

14

1

Atatürk
Üniversitesi

11

9

16

12

10

3

İstanbul
Üniversitesi

64

89

20

3

5

-

Marmara
Üniversitesi

12

28

2

8

3

-

Kocaeli
Üniversitesi

5

7

2

-

6

-

Üniversite Adı
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İncelenen paylaşımlar sonucunda gönderilerin konu analizinde 6 farklı tema elde edilmiştir.
Bunlar; Covid-19 / sağlık, diğer, eğitim, etkinlik, özel gün / hafta, vefat / taziye şeklindedir.
Diğer temasının içeriğini yoğun olarak kamuoyu açıklamaları ve duyurular oluşturmaktadır.
Anadolu Üniversitesinin gönderileri Covid-19 / sağlık 24, diğer 15, eğitim 25, etkinlik 4, özel
gün / hafta 14, vefat / taziye 1 şeklinde dağılım göstermektedir. En fazla paylaşım yapılan
tema eğitim, en az paylaşım yapılan ise vefat / taziyedir.
Atatürk Üniversitesinin gönderileri şu şekilde dağılım göstermektedir: Covid-19 / sağlık 11,
diğer 9, eğitim 16, etkinlik 12, özel gün / hafta 10, vefat / taziye 3. En fazla eğitim teması ile
ilgili paylaşım yapılırken, en az vefat / taziye konusu ile ilgili paylaşım yapılmıştır.
İstanbul Üniversitesi gönderilerinin Covid-19 / sağlık 64, diğer 89, eğitim 20, etkinlik 3, özel
gün / hafta 5 şeklinde olduğu elde edilmiştir. Vefat / taziye konusunda hiç paylaşım
yapılmamıştır. En fazla diğer temasıyla ilgili gönderi paylaşılmıştır.
Marmara Üniversitesi konu olarak en fazla diğer temasıyla ilgili paylaşım yapmıştır. Bu
konuda 28 gönderisi vardır. Vefat / taziye konusunda hiç paylaşım yapılmamıştır. Farklı
temalarla ilgili paylaşımları şu şekildedir: Covid-19 / sağlık 12, eğitim 2, etkinlik 8, özel gün
/ hafta 3.
Kocaeli Üniversitesinin gönderi dağılımları şu şekildedir: Covid-19 / sağlık 5, diğer 7, eğitim
2, özel gün / hafta 6. Etkinlik ve vefat / taziye konularında hiç gönderi paylaşılmamıştır. En
fazla gönderi paylaşımı diğer temasıyla ilgili yapılmıştır.
Covid-19 / sağlık konusunda en fazla İstanbul Üniversitesi gönderi paylaşmıştır. Pandemi
döneminde eğitim ile ilgili paylaşımlar takipçiler açısından önem taşımaktadır. Eğitim
temasıyla ilgili en fazla Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin gönderisi olduğuna
ulaşılmıştır.
Tablo 5: En Fazla Gönderinin Paylaşıldığı Tarih
Üniversite Adı
Anadolu
Üniversitesi

12 Mart

Atatürk Üniversitesi

12 Mart

İstanbul
Üniversitesi

20 Mart

Marmara
Üniversitesi

12 Mart

Kocaeli
Üniversitesi

12 Mart / 21 Mart
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En fazla gönderinin paylaşıldığı tarihler incelendiğinde genel olarak 12 Mart gününde bir
yoğunluk olduğu saptanmıştır. Kocaeli Üniversitesi 12 Mart ve 21 Mart’ta aynı sayıda
paylaşım yaptığı için tabloda görüldüğü şekilde yer verilmiştir.
Tablo 6: Gönderilerdeki Görsel ve Video Dağılımı
Üniversite Adı

Görsel

Video

Anadolu
Üniversitesi

45

27

Atatürk Üniversitesi

45

14

İstanbul Üniversitesi

112

22

Marmara
Üniversitesi

23

11

Kocaeli Üniversitesi

15

3

Tablo 6’ya göre paylaşımlarında kurumlar sadece yazı tercih etmek yerine görsel ve video ile
gönderilerini desteklemeyi tercih etmiştir. Görsel kullanımı videoya göre daha fazladır.
Sosyal medyanın bünyesinde barındırdığı bir özellik yoğun şekilde kullanılmıştır.
SONUÇ
Kurumların itibarını, imajını çeşitli açılardan etkileyen krizler, kimi zaman aniden ortaya
çıkmakta kimi zamanda ortaya çıkmadan önce çeşitli sinyaller vermektedir. Krizin kaynakları
iç ya da dış kaynaklı olabilmekte, krizin yönetim süreci buna göre değişiklik arz
edebilmektedir. Krizin dış kaynaklı nedenlerinden olan salgın hastalıklar eğitimden
ekonomiye birçok kurumu etkilemekte ve bir kriz yönetimi sürecine maruz
bırakabilmektedir.
Küresel bir krize sebep olan Covid-19, ilk olarak Çin’in Vuhan eyaletinde 2019 yılı Aralık
ayının sonlarına doğru ortaya çıkan, 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür
(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/). Covid-19 Türkiye’de de etkilerini hissettirmektedir. İlk
vakanın tespit edilmesiyle ve vaka sayısının artmasıyla kurumlar bir kriz yönetimi sürecine
girmiştir. Bu sürece girenlerden biri de eğitim kurumları olmuştur. Uzaktan eğitimin
uygulandığı Türkiye’de üniversiteler özellikle resmi Twitter hesaplarından gerekli
bilgilendirme ve açıklamaları yapmıştır. İlk vakanın tespitinin devamındaki ilk 2 haftada
üniversitelerin ne düzeyde Twitter hesaplarını kullandıklarını ortaya çıkarmayı amaç edinen
çalışmada, en yüksek öğrenci sayısına sahip olup resmi Twitter hesabı bulunan ilk 5
üniversite örnekleme dahil edilmiştir. İçerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilen verilerin
değerlendirilmesiyle çeşitli bulgulara ulaşılmış ve aşağıda özetlenmiştir.
İncelenen üniversiteler içerisinde en fazla takipçi sayısı Anadolu Üniversitesine aittir. Takipçi
sayısı en az olan hesap Kocaeli Üniversitesinindir. Burada öğrenci sayısı ile takipçi sayısı
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arasında bir tutarlılığın olduğu görülmektedir. Üniversitelerin Twitter hesaplarını kullanmaya
başladıkları tarih göz önünde bulundurulduğunda İstanbul Üniversitesi incelenen üniversiteler
içerinde en eski kullanım tarihine sahiptir. İstanbul Üniversitesini sırasıyla Marmara
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi takip
etmektedir. 11 Mart 2020 ve devamındaki 2 haftanın Twitter gönderileri incelendiğinde ilgili
dönem içerisinde en fazla paylaşımı 181 gönderisi bulunan İstanbul Üniversitesi yapmıştır.
En az gönderisi bulunan ise Kocaeli Üniversitesidir. Twitter hesabını en aktif kullananın
İstanbul Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir.
Gönderilerin konulara göre dağılımlarına bakıldığında yoğun olarak Covid-19 / sağlık, diğer
ve eğitim temalarında paylaşım yapıldığı elde edilmiştir. En fazla gönderinin paylaşıldığı
tarih olarak 12 Mart ön plana çıkmaktadır. İlk vakanın tespitiyle birlikte üniversiteler genel
olarak paylaşımlarına ağırlık vererek, sessiz kalmamıştır.
Görsel ve video dağılımları incelendiğinde; görsel kullanımı ön plana çıkmaktadır.
Gönderilerde sadece yazı kullanmak yerine, hem yazı hem de görseli aynı anda bulundurma
tercih edilmiştir. Sosyal medyanın sağladığı avantajlardan yararlanılmıştır.
Sonuç olarak üniversitelerin genel olarak hedef kitleyi bilgilendirme konusunda aktif olarak
Twitter hesaplarını kullandıkları, kriz yönetimi iletişimini başarılı şekilde yürüttükleri ortaya
çıkmıştır. Covid-19, eğitim ve diğer temaları ile ilgili paylaşımlara yoğun olarak yer verildiği,
ilgili dönem içerisinde en fazla merak edilen konulara yönelik paylaşımlara odaklanıldığı
elde edilmiştir.
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ÖZET
Hayatımızın hemen hemen bütün anlarında yer alan ve insana dair bir anlatım biçimi olan,
bunun yanında hem sanat hem de bilim olan müzik reklamcılık uygulamalarında da yaygın
olarak kullanılmaktadır. Müziğin “akıl, düşünce ve yaratıcılık” kavramlarını ifade eden
kelime kökeninden gelmesi, dolayısıyla hatırlama ve bellekte kalıcı olma işlevleri reklamcılık
uygulamalarında kullanılmasının temelini oluşturmaktadır. Reklamın bilgilendirme, ikna
etme, hatırlama, ilave etme ve destekleme fonksiyonlarının her bir aşamasında müzik farklı
amaçlarla tercih edilmektedir. Reklamın amaçları arasında yer alan satışı gerçekleştirmek
veya artırmak için tanıma ve hatırlama olmak üzere iki ögeden oluşan marka farkındalığının
olması gerekmektedir. Tanıma, markanın görsel özelliklerine ait herhangi bir ipucu veya
görsel özellikleri görüldüğünde markanın adının bilinmesidir. Hatırlama ise, tüketicinin
herhangi bir ürünün işlevine ihtiyaç duyduğunda aklına bir markanın gelmesidir. Marka
hatırlanırlığını sağlamak amacıyla görsel ve işitsel ögelerden faydalanılmaktadır. Reklam
müzikleri de markaya dikkat çekilmesinde, markanın hatırlanmasında, markaya karşı olumlu
tutum oluşturulması veya var olan olumsuz tutumun olumluya dönüştürülmesinde etkili bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklam müziğinin dinlendiği mekân ve aracın marka
hatırlanırlığına etkisini ölçmenin yanında reklam müziği sözleri ile dilinin marka hatırlamaya
olumlu veya olumsuz katkısının olup olmadığı, reklam müziklerine karşı genel tutumun ne
olduğunu ortaya koymak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencilerinin evren olarak belirlendiği çalışmada 2018 yılında saha araştırması yöntemi ile
veriler toplanmıştır. Anket tekniği kullanılarak 205 katılımcı ile yüz yüze görüşme
gerçekleştirilmiştir. Amaca uygun olarak betimleyici, t-testi ve ki-kare analizleriyle veriler
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda reklam müziğinin dinlendiği araç ve mekânın
markayı hatırlamada etkili olduğu; reklam müziği sözleri ile dilinin marka hatırlanırlığına
pozitif yönde katkı sağlamasının yanında reklam müziklerine karşı genel tutumun da olumlu
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yönde olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca cinsiyete göre reklam müziklerine karşı genel
tutumda ve marka hatırlanırlığına ilişkin yargılarda farklılaşma olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Marka, Marka Hatırlanırlığı, Reklam Müzikleri.

ABSTRACT
It is widely used in music advertising applications, which is a form of expression about
human, which takes place in almost all moments of our lives, as well as both art and science.
The fact that music comes from the word origin that expresses the concepts of “mind, thought
and creativity”, therefore the functions of remembering and being permanent in memory form
the basis of its use in advertising applications. Music is preferred for different purposes in
each stage of advertising's informing, persuasion, remembering, adding and supporting
functions. In order to realize or increase the sales, which are among the aims of the
advertisement, there should be brand awareness consisting of two elements: recognition and
recall. Recognition is to know the name of the brand when any clue or visual features of the
brand are seen. Remembering is that a brand comes to mind when the consumer needs the
function of any product. Visual and audio elements are used to ensure brand recall.
Advertising music is also an effective factor in attracting attention to the brand, remembering
the brand, creating a positive attitude towards the brand or transforming the existing negative
attitude into a positive one. In addition to measuring the effect of the place, time and vehicle
on the brand recall, where the ad music is heard, whether the words, language and style of the
ad music have a positive or negative contribution to the brand recall, in order to reveal what
the general attitude towards advertising music is, the study of Süleyman Demirel University
Faculty of Communication students was determined as the universe, and data was collected
by field research method in 2018. Face-to-face interviews were conducted with 205
participants using the survey technique. Data were evaluated using descriptive, t-test and chisquare analysis in accordance with the purpose. As a result of the research, it was found that
the vehicle and the place where the commercial music is listened to are effective in
remembering the brand; In addition to the positive contribution of the language to the brand
recall with the words of advertisement music, it has been revealed that the general attitude
towards advertisement music is also positive. In addition, it has been determined that there is
a difference in the general attitude towards the commercial music and in the judgments
regarding brand recall according to gender.
Keywords: Brand, Brand Recall, Advertising Musics.

GİRİŞ
Müzik insanlık tarihi boyunca toplumların her döneminde varlığını sürdürmüştür.
Toplumların kendi yapısı içinde uyumlu şekilde gelişme göstermiş, birlikteliklerin ve
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aykırılıkların simgesi olmuş, sosyal ve fen bilimlerinde kendine yer edinmiş, tedavi aracı
olarak kullanılmış ve insanlar üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Müzik günümüzde geniş
alanlara yayılmış ve dünyanın her neresinde olursak olalım gelişen teknolojiyle birlikte
ulaşılması kolaylaşmıştır. Çeşitli etkilere sahip olan müzik insanların ayrılmaz parçası olmuş,
reklamcılık sektöründe de kendine yer edinmiştir. Reklamda kullanılan müzikler ikna etme,
hatırlama, bilgilendirme, tutum oluşturma ve mevcut tutumu değiştirme gibi fonksiyonlara
sahiptir. İyi tasarlanmış reklam müziği uzun vadede marka farkındalığı ve marka
hatırlanırlığının oluşmasında büyük öneme sahiptir. Reklam müzikleri reklamın sunulacağı
ortama göre şekillendirilmekte, dinleyici ve izleyiciye aktarılmaktadır. Reklam müziği
markanın rakiplerinden ayrılarak tüketicinin zihninde kendini farklı olarak
konumlandırmasına yardımcı olmaktadır. Kendini farklı olarak konumlandıran markaların,
farkındalık düzeyleri daha fazla olmakla birlikte tanınırlığı ve hatırlanırlığı da daha fazla
olmaktadır. Ayrıca marka bir kere doğduktan sonra sağlıklı yaşayabilmesi için reklama
ihtiyaç duymaktadır (Ries ve Ries, 2010: 30). Marka, reklamın görsel ve işitsel ögelerinden
faydalanmak zorundadır. Beğenilmesi, sevilmesi, akılda kalabilmesi, tanınması ve
hatırlanabilir olması adına gereklidir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Marka, Marka Farkındalığı ve Marka Hatırlanırlığı
Marka denilince ilk akla gelen isim ve logo olmaktadır ancak bu eksik bir bilgidir. Çünkü
marka isim ve logodan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Marka kavramıyla ilgi net bir
tanım olmamakla birlikte markayı genel olarak şu şekilde tanımlamak mümkündür. Marka bir
vaattir; kişinin ürün, hizmet veya işle ilgili gördüğü, işittiği, okuduğu, bildiği, düşündüğü ve
hissettiği her şey yani algılarının genel bütününü oluşturmaktadır. Müşterinin zihinde geçmiş
deneyimlerini, beklentilerini ve ilişkilendirmelerini karşılayan bir konumda yer almaktadır.
Marka da biz insanlar gibi bir kişiliğe sahiptir, duygusaldır, hedef kitlesinin kalbini ve aklını
sarmalamaktadır. Marka farklılaşmayı sağlamak, karmaşıklığı azaltmak ve karar alma
sürecini basitleştirmek için gereken değerler ve özelliklerle birlikte inançlar ve faydalara
ulaşmak için kullanılan kısa yol olarak karşımıza çıkmaktadır (Kotler, 2010: 20-22). Ayrıca
Aktuğlu (2008)’ya göre mal ve hizmetlerin kimliğini belirleyen, ürün ve hizmetin
rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan, pazarlama ve reklam yönetimi uygulamalarının
merkezi olarak tüketici ile iletişim kurulmasını kolaylaştıran, üreticilere ve tüketicilere çeşitli
avantajlar sağlayan, ürünü farklılaştıran sembol, simge ya da hepsinin birleşimi olarak
tanımlanmaktadır.
Ürün ve hizmetleri rakiplerinden farklı konumlandırmak için tüketicilerde marka
farkındalığının olması gerekmektedir. Marka farkındalığı tüketicinin belirli bir ürün
kategorisindeki markayı bilmesi ve hatırlaması olarak tanımlanmaktadır (Aktaran: Daldal ve
Kılıç, 2014: 21). Diğer bir tanıma göre ise tüketicilerin zihninde yer alan bir markanın
varlığının gücünü oluşturmaktadır (Erdil ve Uzun, 2010: 221).
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Marka farkındalığı tanıma ve hatırlama olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Tanıma,
markanın görsel özelliklerine ait ipuçları veya görsel özellikleri görüldüğünde markanın
adının bilinmesidir. Örneğin, bankaların logolarının görülmesi durumunda hangi bankaya ait
olduğunun bilinmesi tanımadır. Hatırlama ise, tüketicinin herhangi bir ürünün işlevine ihtiyaç
duyduğunda aklına bir markanın gelmesidir. Örneğin bir kişi susadığı için bir içeceğe ihtiyaç
duyduğunda aklına Coca Cola’nın gelmesi markanın hatırlanmasıdır. Markanın hatırlanması
hafızada kayıtlı markaya ilişkin bilgilerin çağrışım yoluyla çağrılması anlamına gelmektedir
(Tosun, 2010: 84-85). Marka hatırlanırlığının gerçekleşmesi için genellikle ihtiyaç duyulan
duygu veya işlev ile markanın işlevi veya duygusallığa dayalı vaadi arasında bağlantı kuran
mesajlardan yararlanılmaktadır. Reklam müzikleri, sloganlar ve çeşitli simge ve semboller bu
bağlantıyı oluşturmada oldukça etkilidir. Örneğin ”Bir bilmecem var çocuklar… Çayda
kahvaltıda yenir…” reklam müziği marka hatırlanırlığını gerçekleştirmiştir (Tosun, 2010:
113).
Reklam Müzikleri
Kelime kökeni olarak müziğe baktığımızda “muse” kelimesinden gelmektedir. Batı dillerinde
ilham, ilham perisi anlamına gelen “muse” sözcüğü museum (müze) sözcüğünün kökenini
oluşturur ve müzeler de müzik gibi toplumların belleğinin kalıcı olması işlevine sahiptir
(Mustan Dönmez, 2015: 13-18). Ayrıca “muse” kavramı Yunanca “akıl, düşünce ve
yaratıcılık gücü” kavramlarını içeren “ men “ kökünden gelmektedir (Erhat, 1997: 208).
Müzik insan beyninde farklı bölgeler bazında en fazla elektriksel uyarı oluşturan etkilerin
başında gelmektedir. Kişi, müzikle birlikte zaman ve mekân sınırlarını aşabilmektedir.
Bellekte kayıtlı hatıralar müzik vasıtasıyla tekrar tekrar yaşanabilmektedir. Örneğin mutlu bir
anımızda dinlediğimiz bir müziği farklı zamanda tekrar duyduğumuzda mutlu olduğumuz o
ana geri dönebilmekteyiz. Kişinin sadece olumlu duyguları değil, üzülme, ağlama gibi
olumsuz diğer duyguları da buna dâhil olmaktadır (Kocabaş ve Türk, 2013: 29). Müzik ruh
halimizle bağlantıdır, belli bir ruh hali yaratmakta, duygular ve heyecanlar oluşturmakta
(Lindstrom, 2006: 32), kişiyi içinde bulunduğu durum ve/veya olaya dâhil ederek hafızada
kalıcılığı arttırmaktadır. Akılda kalıcılığı fazla olan daha çok hatırlanmaktadır.
Reklamda müzik kullanımı ile kalıcılık ve yaratıcılık amaçlanmaktadır. Bu yüzden reklamda
müzik kullanımı yaratıcı strateji çalışmalarının bir unsuru olarak reklamın önemli bir parçası
olarak kabul edilmektedir. Reklam müzikleri Batıda 19.yy’ın sonlarında görülmeye başlarken
Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlamıştır. Ancak Türkiye’de 1980’li yılların sonunda gelişme
göstermiştir ( Batı, 2010: 789-790). Reklamda müzik kullanımının asıl amacı reklamı yapılan
ürün ve hizmete, markaya, kuruma yönelik olumlu tutum oluşturularak reklamın temel amacı
olan satışı arttırmaktır (Aytekin, 2012: 25). Reklam müziğinin fonksiyonlarına ilişkin çeşitli
görüşler vardır ve bunları şu şekilde sıralamak mümkündür (Aytekin, 2012: 24):
1. Sessizliği doldurur.
2. Sahneler, görseller arasında devamlılık sağlar.
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3. Reklamın başlangıcını veya bitimini ifade eder.
4. Reklamda kullanılan görsel ögeleri ya da reklamın temasını açıklar, destekler, yorumlar.
5. Fikirler, olaylar, durumlar arasındaki ilişkileri güçlendirir veya tetikler.
6. Duyguları harekete geçirerek duygu durum atmosferi yaratır. Bazı yerlerde gerilimi
azaltırken bazı yerlerde heyecan yaratır veya arttırır. Sözle anlatılamayacak duygusal,
rasyonel olmayan iddiaları dile getirir. Reklama dramatik bir yapı katar.
7. Ürünün etkisini tasvir eder, gösterir.
8. Markayı belirterek marka farkındalığını arttırır. Markayı çağrıştırır, hatırlatır.
9. Mesajı şarkı ile söyleyerek dikkati, ilgiyi mesaja çeker.
10. Zamana ve mekâna ilişkin ipuçları sunar.
11. Bir yaşam biçimini ifade eder ve hedef kitleyi tanımlar.
12. Ritim veya tekrar ile mesajın dinleyici ve izleyici tarafından anlaşılmasını, öğrenilmesini,
hatırlanmasını ve ağızdan ağza yayılmasını sağlar.
13. Mesaj veya ürün için çekici, olumlu bir fikir inşa etmeye yardım eder.
14. Ürünün satışını sağlamak için tüketiciyi motive eder.
Reklam müzikleri kullanılarak, markaya karşı olumlu duygu ve düşünceler geliştirmek
istenmekte ve böylelikle marka hatırlanırlığı sağlanarak ürünün tercih edilmesi
beklenmektedir. Özellikle popüler parçaların kullanımı da reklamcılara avantajlar
sağlamaktadır. Tüketici şarkı değiştirilmiş olsa bile melodisini veya sözlerini daha önceden
bildiği için reklam yayını sırasında eşlik edebilmektedir. Bir başka açıdan da bakıldığında
sevdiği parçayı reklamda duymak hoşuna gidebilmektedir (Gleba, 2006, 2’den Akt: Uğur,
2011: 6).
Reklam müziği marka veya reklamın akılda kalmasına yardım etmektedir. Özellikle akılda
kolay kalıcı melodiler, bilginin akılda kalmasını sağlamaktadır. Cıngıllarla markanın tüketici
zihninde yer edinmesi sağlanmaktadır. Hoşa giden bir melodi, cıngıl, aynı reklamda ve hatta
devam reklamlarında kullanıldığında, yeterli oranda tekrar gösterimleri yapıldığında, o ürün
ve markayla özdeşleşebilmektedir. O cıngıl herhangi bir iletişim aracında duyulduğunda
direkt olarak reklam ve ürün akla gelebilmektedir (Uğur, 2011: 7). Örneğin Arko
Kremleri’nin ya da Solo’nun uzun yıllar kullandığı reklam müzikleri reklam izleyicilerinde
yer etmiş ve bu müzikleri duydukları anda akıllarına bu markaların gelmesine neden olmuştur
(Elden, 2003: 12). Nokia’nın müziği ve Intel’in açılış müziğinin, ürünü kullananlar ve
dinleyici / izleyici tarafından reklamda sesinin duyulmasıyla müzik ve marka birleşmesi
gerçekleşecektir.
Markanın tanınırlığını, hatırlanırlığını arttıran bir kurumsal kimlik unsuru olarak seçilen ya da
üretilen reklam müziğinin markaya uygun ve markaya özgü olması veya bunun özgün bir
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şekilde düzenlenmesi, seçilen müziğin/melodinin reklam ortamlarına uygun olması, reklam
müziği seçiminde dikkat edilmesi gerekenler olarak karşımıza çıkmaktadır (Huron 1989:
557–574’den Akt: Batı, 2010: 792).
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Reklam müziğinin dinlendiği mekân ve aracın marka hatırlanırlığına etkisini ölçmenin
yanında reklam müziği sözleri ile dilinin marka hatırlamaya olumlu veya olumsuz katkısının
olup olmadığı, reklam müziklerine karşı genel tutumun ne olduğunu ortaya koymak amacıyla
gerçekleştirilen alan araştırması yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Süleyman
Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin evren olarak belirlendiği ve tesadüfî örneklem
tekniği doğrultusunda seçilmiş bir örneklem üzerinde 2018 yılı Aralık ayında anket tekniği
kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada sahaya toplam 205 anket uygulanmış, 4 anket
elenmiş ve 201 tanesi analiz edilmiştir.
Araştırmada kullanılan anket formu 37 sorudan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların
demografik özelliklerine ait bilgiler dışındaki sorularda 5’li Likert tipinde (1=Kesinlikle
Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum)
hazırlanan 32 maddelik bir ölçekten yararlanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS 24
istatistiki analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler yapılırken aşağıda yer alan
araştırma sorularına cevap aranmıştır.
Araştırma Sorusu 1: Reklam müziğinin dinlendiği araç markayı hatırlamada etkili midir?
Araştırma Sorusu 2: Reklam müziğinin sözleri markayı hatırlamada etkili midir?
Araştırma Sorusu 3: Reklam müziğinin dili markayı hatırlamada etkili midir?
Araştırma Sorusu 4: Reklam müziğinin dinlendiği ortam markayı hatırlamada etkili midir?
Araştırma Sorusu 5: Markaya karşı olumlu tutumun oluşmasında reklam müziği etkili midir?
Araştırma Sorusu 6: Cinsiyete göre reklam müziklerine yönelik tutum ve marka
hatırlanırlığında farklılaşma var mıdır?
ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özellikleri
Araştırmaya katılanların cinsiyete göre dağılımlarında erkekler %39,8’lik, kadınlar ise
%60,2’lik bir orana sahiptir. Buradan hareketle araştırmaya katılanların cinsiyet açısından
normale yakın bir dağılım gösterdiği söylenebilir. Yaş durumuna bakıldığında en düşük
araştırmaya katılan yaşı 18, en yüksek 34’tür. Aylık harcama durumuna göre araştırmaya
katılanların en düşük aylık harcaması 200 TL, en yüksek 6600 TL’dir. Araştırmaya
katılanların bölümlere göre dağılımına bakıldığında en yüksek oranı %59,2 ile Halkla ilişkiler
ve Tanıtım bölümü oluşturmaktadır. Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü %25,5’lik,
Gazetecilik %15,3’lük orana sahiptir. Sınıf olarak ise en yüksek %37,9’luk oranla birinci

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

76

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

sınıf öğrencileri, en düşük %3,6’lık oranla dördüncü sınıf öğrencileri katılmıştır. İkinci ve
üçüncü sınıf öğrencileri %29,2’lik oranla eşit katılım sağlamıştır.
Reklam Müziklerinin Marka Hatırlanırlığına Etkisini Ölçmeye Yönelik Araştırma
Bulguları
Bu başlık altında reklam müziğinin dinlendiği mekân, zaman ve aracın marka hatırlanırlığına
etkisini ölçmeye yönelik yargılar ortaya konulmuştur. Reklam müziği sözlerinin, dilinin ve
tarzının marka hatırlamaya olumlu ve olumsuz katkısının olup olmadığı ölçülmüştür. Ayrıca
reklam müziklerine karşı genel tutum bulguları ortaya konulmuştur.
Reklamda Müzik Olmadığında Reklamı Yapılan Markayı Hatırlamama Düzeyi: Reklamda
müzik olmazsa reklamı yapılan markayı hatırlamama düzeyine bakıldığında araştırmaya
katılanların %29,4’ünün katılıyorum şeklinde cevap verdiği buna karşılık %18,4’ünün
katılmıyorum şeklinde cevap verdiği görülmektedir. Diğerleri %23,9’u kesinlikle
katılıyorum, %5’i kesinlikle katılmıyorum şeklinde yer alırken; %23,4’ü kararsızım şeklinde
sıralanmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise araştırmaya katılanların %53’ünden
fazlası reklamda müzik olmadığında markayı hatırlamamaktadır.
Reklamda Duyulan Müzik ile Markayı Özdeşleştirme Durumu: Reklamda duyulan müzik
ile o markayı özdeşleştirmeye yönelik durum verileri değerlendirildiğinde katılımcıların
%43,5’inin katılıyorum ve %33’ünün kesinlikle katılıyorum derken; %4,5’inin kesinlikle
katılmıyorum ve %6,5 katılmıyorum dediği görülmektedir. Buradan hareketle katılımcıların
%76’dan fazlası reklam müziği ile markayı özdeşleştirmektedir.
Nerede Olursam Olayım Müziği Duyulan Reklamın Hangi Markaya Ait Olduğunu
Hatırlama Düzeyi: Elde edilen veriler doğrultusunda araştırmaya katılanlardan katılıyorum
diyenler %40,2’ile ilk sırada, kararsızım diyenler %23,1’ile ikinci sırada, kesinlikle
katılıyorum diyenler %22,1’ile üçüncü sırada yer almaktadır. En düşük orana sahip olanların
ise %4,5’le kesinlikle katılmıyorum ve %10,1 ile katılmıyorum diyenler olduğu elde
edilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde ise katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum
diyenlerin %62’den fazla olduğu ve dolayısıyla araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun
müziği duyulan reklamın hangi markaya ait olduğunu hatırlamaktadır.
Reklam Müziklerine Tempo Tutma Durumu: Araştırmaya katılanların %54,3’ü katılıyorum
ve kesinlikle katılıyorum diyerek reklam müziklerine tempo tuttuklarını belirtirken; %25,1’i
kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum diyerek tempo tutmadıklarını belirtmektedir.
Reklamı Yapılan Markaya Karşı Olumlu Duygu ve Düşüncelerin Oluşmasında Reklam
Müziğinin Etkili Olması Durumu: “Reklamı yapılan markaya karşı olumlu düşüncelerin
oluşmasında reklam müziği etkilidir.” ifadesine katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını
verenler toplam %52 ile büyük çoğunluğu oluştururken; katılmıyorum ve kesinlikle
katılmıyorum şeklinde yanıtlayanlar %24,7 ile azınlığı oluşturmaktadır. “Reklamı yapılan
markaya karşı olumlu duygularımın oluşmasında reklam müziği etkilidir.” ifadesine ait
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veriler değerlendirildiğinde ise katılımcıların %52’lik oran ile bu ifadeye katıldıkları;
%24,7’lik oran ile katılmadıkları ve %23,2’lik oranla kararsız kaldıkları görülmektedir.
Radyoda Duyulan ile Televizyonda İzlenen Reklamın Akılda Kalma Durumu: “Radyoda
duyduğum reklam aklımda daha çok kalır.” ifadesine ait verilere göre cevap verenlerin
%46,5’i radyoda duyduğu reklamı hatırlamazken %24’ü hatırlamaktadır. Radyonun aksine
“Televizyonda izlediğim reklam aklımda daha çok kalır.” ifadesine cevap verenlerin %67,2’si
katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermiştir ve televizyonda izlenen
reklamın akılda daha kalıcı olduğu ortaya konulmuştur.
Markaya Ait Ürün Görüldüğünde ve Düşünüldüğünde Reklam Müziğinin Akla Gelme
Durumu: Araştırmaya katılanların %57,3’ü markaya ait ürün gördüğünde reklam müziğini
hatırlarken %15,1’i hatırlamamaktadır. Ayrıca katılımcıların %53,3’ü markaya ait ürün
düşündüğünde reklam müziğini hatırlarken %22,6’sı hatırlamamaktadır. Bu bulgulara göre
markaya ait herhangi bir şey görüldüğünde ve düşünüldüğünde reklam müziğinin hatırlanma
oranının yüksek olması reklam müziğinin etki seviyesinin yüksek olduğu yönünde bir sonuca
varmamıza olanak tanımaktadır.
Reklam Müziklerinin Markanın Vermek İstediği Duyguyu Vermesi Durumu: Reklam
müzikleri markanın vermek istediği duyguyu ölçmeye yönelik olarak yer verilen ifadenin
cevapları analiz edildiğinde %56,6’lık oranla olumlu dönüş sağlandığı görülürken %12,6
oranında olumsuz dönüş sağlandığı görülmüştür. %30,8’lik bir oran ise kararsızım diyerek
fikrini belirtmemiştir.
Reklam Müziğinin Dinlendiği Ortamın Marka Hatırlanmasını Etkilemesi Durumu:
“Reklam müziğini dinlediğim ortam markayı hatırlamamı etkiler.” ile ilgili yanıtlar sırasıyla
şu şekildedir: %38,6 katılıyorum, %23,9 kararsızım, %17,8 katılmıyorum, %15,2 kesinlikle
katılıyorum ve %4,6 katılmıyorum. Genel olarak değerlendirildiğinde ise %53,8’lik bir oranla
reklam müziğinin dinlendiği ortamın markayı hatırlamaya etki ettiğini söylemek mümkündür.
Reklam Müziğinin Farklı Türlerde Olmasının Marka Hatırlamayı Etkilemesi Durumu:
Reklam müziklerinin farklı türlerde/formlarda ( hızlı, yavaş…) olması marka hatırlanmasını
etkilemektedir. Çünkü araştırmaya katılanların %54,7’si katılıyorum ve kesinlikle
katılıyorum şeklinde beyanda bulunmuştur. Ancak %28,9’luk bir oran bu ifade hakkında
kararsız kalmıştır.
Reklamda Ses ve Görüntünün Olması Sadece Sesin Olmasından Daha Fazla Etkileme
Durumu: Reklamda ses ve görüntünün olması sadece sesin olmasından daha fazla
etkilemektedir. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde cevapların sırasıyla
%36,3
kesinlikle katılıyorum, %31,3 katılıyorum, %16,4 kararsızım,%11,4 kesinlikle katılmıyorum
ve %4,5 katılmıyorum şeklinde olduğu görülmektedir.
Markaları Tanımlayan Müziklerin Olması Durumu: Bu ifadeye cevap verenlerin %75’i
markayı tanımlayan belirli reklam müziklerinin olduğunu düşünmektedir.
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Reklam Müziklerinin Sözle Anlatmanın Mümkün Olmadığı Duyguları İfade Etmeye
Yardımcı Olması: Araştırmaya katılanların %39,8’i katılıyorum, %19,9’u kesinlikle
katılıyorum diyerek reklam müziklerinin sözle anlatmanın mümkün olmadığı duyguları ifade
etmede yardımcı olduğunu bildirmektedir.
Reklam Müzikleri Zamana ve Mekâna Dair İpuçları Vermesi: “Reklam müzikleri zamana
ve mekâna dair ipuçları verir.” ifadesine verilen cevaplara bakıldığında %47’lik bir oranla
araştırmaya katılanların kararsız kaldığı görülmektedir. %15,5’i reklam müziklerinin zamana
ve mekâna ait bilgi vermediğini; %37,5’i bilgi verdiğini belirtmektedir.
Reklam Müziğinin Reklamın Başlangıcını ve Bitimini İfade Etmesi: “Reklam müziği,
reklamın başlangıcını ve bitimini ifade eder.” yargısına ait verilere göre katılımcıların
%24,5’i olumsuz değerlendirirken %49,5’i olumlu değerlendirmiş ve %26’sı kararsız
kalmıştır.
Bilinen Şarkının Reklam Müziğine Dönüştürülmesinin Markayı Hatırlamaya Yardımcı
Olması: “Bildiğim bir şarkının reklam müziğine dönüştürülmesi markayı hatırlamama
yardımcı olur.” ifadesine katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı %72,8’dir.
Bu sonuç zaten bilinen bir şarkının markayla özdeşleştirilerek akılda kalıcılığının arttırıldığını
ve hatırlamayı kolaylaştırdığını göstermektedir.
Reklam Müziğinin Beğenilmesi Durumunda Sonuna Kadar Dinleme Durumu:
Araştırmaya katılanların verdiği cevaplara göre hoşa giden reklam müziği sonuna kadar
dinlenmektedir.
Reklam Müziği Süresinin Reklamı Dinlemede Etkili Olması Durumu: “Reklam müziğinin
süresi reklamı dinlememde etkilidir.” şeklindeki yargıya katılımcıların %65’e yakını olumlu
dönüş sağlamıştır.
Reklam Müziğinin Reklam Temasına Uygun Olması Durum: Araştırma bulgusuna göre
katılımcılar %56,5’lik oranla reklam müziklerinin reklam temasına uygun olmadığını
düşünmektedir.
Sevilen Markanın Reklam Müziklerinin Beğenilmesi: “En sevdiğim markanın reklam
müzikleri her zaman kulağıma hoş gelir.” ifadesine araştırmaya katılanlar şu şekilde cevap
vermiştir: %30,8 katılıyorum, %28,9 kararsızım, %16,9 katılmıyorum, %16,4 kesinlikle
katılıyorum ve %7 kesinlikle katılmıyorum.
Adı Unutulan Markayı Reklam Müziğinden Hatırlama: Araştırma bulgusuna göre
katılımcıların %60,3’ü adını unuttuğu markayı reklam müziği sayesinde hatırlamaktadır.
%24,6’sı ise bu konuda kararsızdır.
Kendini Reklam Müziğini Söylerken Bulma Durumu: “Bazen kendimi reklam müziğini
mırıldanırken/söylerken buluyorum.” yargısına verilen cevaplar bir değerlendirmeye tabi
tutulduğunda araştırmaya katılanların %36,3’ünün katılıyorum, %26,9’unun kesinlikle
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katılıyorum; %9,5’inin kesinlikle katılmıyorum, %11,9’unun katılmıyorum ve 15,4’ünün
kararsızım şeklinde yanıt verdikleri görülmektedir.
Reklam Müziği Dilinin Markayı Akılda Tutmaya Yardımcı Olması Durumu: “Reklam
müziğinin dili (İngilizce, Fransızca vb…) markayı aklımda tutmama yardımcı olur.” ifadesine
verilen cevaplar değerlendirildiğinde katılımcıların %42’si olumlu, %29,5’i olumsuz
düşünmektedir. %27,5’i ise kararsız kalmıştır.
Reklamda Kullanılan Müziğin Yabancı Dilde Olmasından Ziyade Türkçe Olmasını Tercih
Etme: Bu ifadeye verilen cevaplara göre oransal olarak reklam müziğinin Türkçe olması daha
fazla tercih edilmektedir.
Müziği ile Verilen Reklam Filminin Beğenilmesi Durumunda Daha Sonra Tekrar
İzlenmesi Durumu: Araştırmaya katılanların yarısına yakını bu ifadeye katılıyorum ve
kesinlikle katılıyorum şeklinde beyanda bulunmuştur.
Reklam Müziğindeki Sözlere Dikkat Etme Durumu: Katılımcılar %60’ın üzerinde bir oranla
reklam müziğindeki sözlere dikkat etmektedir.
Sözlü Reklam Müziğindeki Sözlerin Anlaşılır Olmasının Reklamı Daha İyi Anlamayı
Sağlaması Durumu: Bu ifadeye %69,3’lük bir oranla olumlu cevap alınmıştır. Yukarıda yer
alan bulgular ek olarak “popüler bir şarkıcının müziğinin reklamda kullanılması daha çok
dikkatimi çeker” ve “kurumun logosu gibi reklam müziği de markayı tanımlar” ifadelerine
büyük oranda olumlu yanıt alınmıştır.
Katılımcıların Reklam Müziklerine Yönelik Genel Tutum ve Marka Hatırlanırlığı
Betimleyici İstatistikleri
Araştırmaya katılanların reklam müziklerine yönelik genel tutumlarını ve marka
hatırlanırlığına etkisini belirlemek amacıyla 5’li Likert tipinde (1= Kesinlikle Katılmıyorum,
2= Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) hazırlanan 32
maddelik bir ölçekten yararlanılmıştır. Bu maddelerin güvenirlik düzeyine bakıldığında ise,
yüksek bir güvenilirlik düzeyine (Cronbach’s α =,916) sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 1: Reklam Müziklerine Yönelik Genel Tutum ve Marka Hatırlanırlığı
Reklam Müziklerine Yönelik Tutum ve Marka
Hatırlanırlığı
Reklamda müzik olmazsa reklamı yapılan markayı
hatırlamam.

N

Min. Max.

x̄

SD

201

1,00

5,00 3,48 1,18

Reklamda duyduğum müzik ile o markayı özdeşleştiririm. 200

1,00

5,00 3,94 1,05

Nerede olursam olayım müziğini duyduğum reklamın
hangi markaya ait olduğunu hatırlarım.

1,00

5,00 3,65 1,07
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Reklam müziklerine tempo tutarım.

200

,00

5,00 3,39 1,18

Reklamı yapılan markaya karşı olumlu düşüncelerimin
oluşmasında reklamın müziği etkilidir.

198

1,00

5,00 3,40 1,12

Reklamı yapılan markaya karşı olumlu duygularımın
oluşmasında reklamın müziği etkilidir.

201

1,00

5,00 3,33 1,11

Radyoda duyduğum reklam aklımda daha çok kalır.

200

1,00

5,00 2,69 1,10

Televizyonda izlediğim reklam aklımda daha çok kalır.

201

1,00

5,00 3,78 1,00

Markaya ait ürün gördüğümde reklam müziği aklıma gelir. 199

1,00

5,00 3,57 1,02

Markaya ait bir ürün düşündüğümde reklam müziği
aklıma gelir.

199

1,00

5,00 3,42 1,04

Reklam müzikleri markanın vermek istediği duyguyu
verir.

198

1,00

5,00 3,57 ,94

Reklam müziğini dinlediğim ortam markayı hatırlamamı
etkiler.

197

1,00

5,00 3,42 1,08

Reklam müziğinin farklı türlerde/ formlarda (hızlı,
yavaş...) olması markayı hatırlamamı etkiler.

201

1,00

5,00 3,51 ,97

Reklamda ses ve görüntünün olması sadece sesin
olmasından daha fazla etkiler.

201

1,00

5,00 3,83 1,16

Markaları tanımlayan belirli reklam müzikleri vardır.

200

1,00

5,00 3,90 ,94

Reklam müzikleri sözle anlatmanın mümkün olmadığı
duyguları ifade etmede yardımcı olur.

201

1,00

5,00 3,60 1,04

Reklam müzikleri zamana ve mekâna dair ipuçları verir.

200

1,00

5,00 3,26 ,85

Reklam müziği, reklamın başlangıcını ve bitimini ifade
eder.

196

1,00

5,00 3,30 1,05

Bildiğim bir şarkının reklam müziğine dönüştürülmesi
markayı hatırlamama yardımcı olur.

199

1,00

5,00 3,82 1,04

Reklam müziği hoşuma giderse sonuna kadar dinlerim.

200

,00

5,00 3,79 1,14

Reklam müziğinin süresi reklamı dinlememde etkilidir.

199

1,00

5,00 3,70 1,10

Reklam müziklerinin çoğu reklamın temasına uygundur.

195

1,00

5,00 3,34 ,98

En sevdiğim markanın reklam müzikleri her zaman
kulağıma hoş gelir.

200

1,00

5,00 3,32 1,14
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Adını unuttuğum markayı reklam müziğinden hatırlarım.

199

1,00

5,00 3,57 1,00

Kendimi bazen reklam müziğini mırıldanırken/söylerken
buluyorum.

200

1,00

5,00 3,59 1,26

Reklam müziğinin dili (İngilizce, Fransızca vb...) markayı
200
aklımda tutmama yardımcı olur.

1,00

5,00 3,15 1,16

Reklamda kullanılan müziğin yabancı olmasından ziyade
Türkçe olmasını tercih ederim.

201

1,00

5,00 3,46 1,22

Müziği ile beraber verilen reklam filmini beğenirsem daha
196
sonra tekrar YouTube vb. kanallardan izlerim.

1,00

5,00 2,80 1,35

Reklam müziğindeki sözlere dikkat ederim.

195

1,00

5,00 3,61 1,01

Sözlü reklam müziğindeki sözlerin anlaşılır olması
reklamı daha iyi anlamamı sağlar.

195

1,00

5,00 3,76 1,01

Popüler bir şarkıcının müziğinin reklamda kullanılması
daha çok dikkatimi çeker.

196

1,00

5,00 3,57 1,20

Kurumun logosu gibi reklam müziği de markayı tanımlar. 196

1,00

5,00 3,96 1,02

Valid N (listwise)

165

Reklam Müziğindeki Sözlere Dikkat Etme Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı
Reklam müziğindeki sözlere dikkat etme durumunun katılımcıların cinsiyetine göre
dağılımlarına bakıldığında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu ortaya çıkmaktadır (x²:14,237;
s.d:4; p: ,007).
Aşağıda yer alan Tablo 2’de de görüleceği üzere kadınlar %45,8’lik oranla katılıyorum ve
%21,2’lik oranla kesinlikle katılıyorum diyerek reklam müziğindeki sözlere dikkat
etmektedir. Erkeklerin de %35,1’i katılıyorum, %15,6’sı kesinlikle katılıyorum diyerek
kadınlarda olduğu gibi reklam müziğindeki sözlere dikkat etmektedir. Bu verilerden
anlaşılacağı üzere kadınlar erkeklerden daha fazla reklam müziği sözlerine dikkat etmektedir.
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Tablo 2: Reklam Müziğindeki Sözlere Dikkat Etme Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı
Reklam Müziğindeki Sözlere Dikkat Ederim.
Kesinlikle Katılmıyoru
Katılıyoru Kesinlikle
Katılmıyorum
m
Kararsızım
m
Katılıyorum TOPLAM
Cinsiyet

Kadın

4

9

26

54

25

118

7,6%

22,0%

45,8%

21,2%

100,0%

100,0%

32,1%

57,8%

66,7%

67,6%

60,5%

2,1%

4,6%

13,3%

27,7%

12,8%

60,5%

0

19

19

27

12

77

0,0%

24,7%

24,7%

35,1%

15,6%

100,0%

0,0%

67,9%

42,2%

33,3%

32,4%

39,5%

0,0%

9,7%

9,7%

13,8%

6,2%

39,5%

4

28

45

81

37

195

2,1%

14,4%

23,1%

41,5%

19,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2,1%

14,4%

23,1%

41,5%

19,0%

100,0%

3,4%

Erkek

TOPLAM

Sözlü Reklam Müziğindeki Sözlerin Anlaşılır Olmasının Reklamı Daha İyi Anlamayı
Sağlaması Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı
Katılımcıların cinsiyetleri ile sözlü reklam müziğindeki sözlerin anlaşılır olmasının reklamı
daha iyi anlamayı sağlaması arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu anlaşılmaktadır
(x²:22,790; s.d:4; p: ,000).
Tablo 3 incelendiğinde erkeklerin %36,4’ü katılıyorum ve %14’3’ü kesinlikle katılıyorum
şeklinde tercihte bulunarak reklam müziğinde yer alan sözlerin anlaşılır olmasının reklamı
daha iyi anlamayı sağladığını ifade etmektedirler. Kadınlar %52,5 katılıyorum, %28,8’i
kesinlikle katılıyorum diyerek erkeklerle aynı görüşte olduklarını beyan etmektedir.
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Tablo 3: Sözlü Reklam Müziğindeki Sözlerin Anlaşılır Olmasının Reklamı Daha İyi
Anlamayı Sağlaması Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı
Sözlü Reklam Müziğindeki Sözlerin Anlaşılır Olması Reklamı
Daha İyi Anlamamı Sağlar.
Kesinlikle
Katılmıyoru
Katılıyoru Kesinlikle TOPLA
Katılmıyorum
m
Kararsızım
m
Katılıyorum
M
Cinsiyet Kadın

4

5

13

62

34

118

3,4%

4,2%

11,0%

52,5%

28,8%

100,0%

57,1%

29,4%

36,1%

68,9%

75,6%

60,5%

2,1%

2,6%

6,7%

31,8%

17,4%

60,5%

3

12

23

28

11

77

3,9%

15,6%

29,9%

36,4%

14,3%

100,0%

42,9%

70,6%

63,9%

31,1%

24,4%

39,5%

1,5%

6,2%

11,8%

14,4%

5,6%

39,5%

7

17

36

90

45

195

3,6%

8,7%

18,5%

46,2%

23,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

3,6%

8,7%

18,5%

46,2%

23,1%

100,0%

Erkek

TOPLAM

Cinsiyete Göre Reklam Müziklerine Yönelik Genel
Hatırlanırlığındaki Farklılığı Gösteren T-Testi Sonuçları

Tutum

ve

Marka

Reklam müziklerine yönelik tutum ile cinsiyet arasında farklılaşma olup olmadığını
belirlemek üzere bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tutum
ifadeleri ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık olduğunu gösteren değerler şu şekilde
sıralanmaktadır: “Reklamda duyduğum müzik ile o markayı özdeşleştiririm.” (t=2,51;
p<0,05), “Markaları tanımlayan belirli reklam müzikleri vardır.” (t=2,62; p<0,05), “Reklam
müziğinin süresi reklamı dinlememde etkilidir.” (t=2,39; p<0,05), “Kendimi bazen reklam
müziğini mırıldanırken/söylerken buluyorum.” (t=2,03; p<0,05), “Reklam müziğindeki
sözlere dikkat ederim.” (t=2,18; p<0,05), “Sözlü reklam müziğindeki sözlerin anlaşılır olması
reklamı daha iyi anlamamı sağlar.” (t=4; p<0,05), “Kurumun logosu gibi reklam müziği de
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markayı tanımlar.” (t=2,04; p<0,05). Aritmetik ortalamaya bakıldığında kadınların erkeklere
göre daha fazla bu ifadeleri tercih ettikleri görülmektedir.
Tablo 4: Cinsiyete Göre Reklam Müziklerine Yönelik Tutum ve Marka Hatırlanırlığındaki
Farklılık
Reklam Müziklerine Yönelik Tutum
Reklamda duyduğum müzik ile o markayı
özdeşleştiririm.

Cinsiyet
Kadın

N

x̄

df

Sig.

117 4,10
2,51 193 ,013

Erkek

78

3,71

Kadın

117 4,05

Erkek

78

Kadın

117 3,87

Erkek

77

Kadın

118 3,76

Markaları tanımlayan belirli reklam müzikleri vardır.

2,62 193 ,009
3,70

Reklam müziğinin süresi reklamı dinlememde etkilidir.

Kendimi bazen reklam müziğini
mırıldanırken/söylerken buluyorum.

T

2,39 192 ,018
3,49
2,03 194 ,043
Erkek

78

3,39

Kadın

118 3,73

Erkek

77

Kadın

118 3,99

Reklam müziğindeki sözlere dikkat ederim.

Sözlü reklam müziğindeki sözlerin anlaşılır olması
reklamı daha iyi anlamamı sağlar.
Kurumun logosu gibi reklam müziği de markayı
tanımlar.

2,18 193 ,030
3,41
4
Erkek

77

Kadın

118 4,08

Erkek

78

193 ,000

3,41
2,04 194 ,043
3,78

SONUÇ
Reklam müziğinin dinlendiği mekân ve aracın marka hatırlanırlığına etkisini ölçmenin
yanında reklam müziğinin sözleri ve dilinin marka hatırlamaya olumlu veya olumsuz
katkısının olup olmadığı, reklam müziklerine karşı genel tutumun ne olduğunu ortaya
koymak amacıyla yapılan bu araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan
araştırma soruları ve bu sorulara cevap bulmak için yapılan analiz ve test sonuçlarına göre
değerlendirmeler şu şekildedir:
Araştırma Sorusu 1: Reklam müziğinin dinlendiği araç markayı hatırlamada etkili midir?
“Radyoda duyduğum reklam aklımda daha çok kalır.” ifadesine verilen cevaplara göre
%46,5’i radyoda duyduğu reklamı hatırlamamaktadır. Radyonun aksine “Televizyonda
izlediğim reklam aklımda daha çok kalır.” ifadesine verilen cevaplara göre katılımcıların
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%67,2’si olumlu dönüş sağladığı ve televizyonda izlenen reklamın akılda daha kalıcı olduğu
ortaya koyulmuştur. Akılda kalıcılıkla hatırlanırlık arasında doğru orantı olduğu
düşünüldüğünde bu soruya evet şeklinde cevap vermek mümkündür. Radyoda dinlenen
reklam müziği televizyonda izlenen reklam müziğinden daha az akılda kalıcı olması hem
görsel hem de işitsel ögelerin beraber kullanımının marka hatırlanırlığını kuvvetlendirdiğini
de göstermektedir. Ayrıca “Reklamda ses ve görüntünün olması sadece sesin olmasından
daha fazla etkiler.” yargısının sonuçları bunu desteklemektedir.
Araştırma Sorusu 2: Reklam müziğinin sözleri markayı hatırlamada etkili midir?
Katılımcılar %60’ın üzerinde bir oranla reklam müziğindeki sözlere dikkat etmektedir. Sözlü
reklam müziğindeki sözlerin anlaşılır olmasının reklamı daha iyi anlamayı sağladığına ilişkin
ifadeye %69,3’lük bir oranla olumlu cevap alınmıştır.
Araştırma Sorusu 3: Reklam müziğinin dili markayı hatırlamada etkili midir?
“Reklam müziğinin dili (İngilizce, Fransızca vb…) markayı aklımda tutmama yardımcı
olur.” ifadesine verilen cevaplar değerlendirildiğinde katılımcıların %42’si olumlu, %29,5’i
olumsuz düşünmektedir. Bu da akılda kalıcılık ne kadar fazla ise hatırlanırlığın da o kadar
fazla olduğunu göstermektedir. Reklamda kullanılan müziğin yabancı dilde olmasından
ziyade Türkçe olmasını tercih etmeye ilişkin cevaplara göre oransal olarak reklam müziğinin
Türkçe olması daha fazla tercih edilmektedir. Buradan yola çıkarak anadilde olan sözlerin
hatırlanma olasılığının daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak
değerlendirildiğinde reklam müziğinin dili markayı hatırlamada etkilidir.
Araştırma Sorusu 4: Reklam müziğinin dinlendiği ortam/mekân markayı hatırlamada
etkili midir?
“Reklam müziğini dinlediğim ortam markayı hatırlamamı etkiler.” ile ilgili yanıtlar genel
olarak değerlendirildiğinde %53,8’lik bir oranla olumlu yanıt alınmıştır. “Nerede olursam
olayım müziğini duyduğum reklamın hangi markaya ait olduğunu hatırlarım.” ifadesi için
edilen verilere göre araştırmaya katılanlardan katılıyorum diyenler %40,2 ve kesinlikle
katılıyorum diyenler %22,1’dir. Genel olarak değerlendirildiğinde ise katılıyorum ve
kesinlikle katılıyorum diyenlerin %62’den fazla olduğu ve dolayısıyla araştırmaya
katılanların büyük çoğunluğunun müziği duyulan reklamı ortam fark etmeksizin hatırladığı
bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu soruyu evet olarak cevaplandırmamız yanlış
olmayacaktır.
Araştırma Sorusu 5: Markaya karşı olumlu tutumun oluşmasında reklam müziği etkili
midir?
Araştırmanın bulguları bütünsel olarak değerlendirildiğinde markaya karşı olumlu tutumun
oluşmasında reklam müziği etkilidir.
Araştırma Sorusu 6: Cinsiyete göre reklam müziklerine yönelik tutum ve marka
hatırlanırlığında farklılaşma var mıdır?
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Evet vardır. Reklam müziklerine yönelik tutum ile cinsiyet arasında farklılaşma olup
olmadığını belirlemek üzere bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
tutum ifadeleri ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık olduğunu gösteren değerler şu şekilde
sıralanmaktadır: “Reklamda duyduğum müzik ile o markayı özdeşleştiririm.” (t=2,51;
p<0,05), “Markaları tanımlayan belirli reklam müzikleri vardır.” (t=2,62; p<0,05), “Reklam
müziğinin süresi reklamı dinlememde etkilidir.” (t=2,39; p<0,05), “Kendimi bazen reklam
müziğini mırıldanırken/söylerken buluyorum.” (t=2,03; p<0,05), “Reklam müziğindeki
sözlere dikkat ederim.” (t=2,18; p<0,05), “Sözlü reklam müziğindeki sözlerin anlaşılır olması
reklamı daha iyi anlamamı sağlar.” (t=4; p<0,05), “Kurumun logosu gibi reklam müziği de
markayı tanımlar.” (t=2,04; p<0,05).
Bunlara ek olarak şu sonuçlar dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılanlar reklamda müzik
olmadığında markayı hatırlamamakta; reklam müziği ile markayı özdeşleştirmektedir.
Markaya karşı olumlu duygu ve düşüncelerin oluşmasında reklam müziği etkili olmakta ve
markanın vermek istediği duyguyu da hedef kitleye vermektedir. Kurumun logosu gibi
reklam müziklerinin de markayı tanımladığı yüksek bir oranla ortaya konulmuştur. Genel
olarak reklam müzikleri beğenilmektedir. Ancak reklam müziklerinin çoğunluğu reklam
temasına uygun bulunmamaktadır.
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COVID-19 SALGINININ ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Arş. Gör. Nihan DEĞİRMENCİOĞLU AYDIN
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku
Anabilim Dalı, Denizli
ORCID NO: 0000-0002- 4973-4174
ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19
salgını tüm dünyada sosyal, ekonomik ve hukuki açıdan birçok ciddi etkiler doğurmuştur. Bu
süreçte sermaye şirketlerine yönelik birtakım açıklamalar yapılmıştır. Bu çalışmada Covid-19
salgınının ve bu salgın sebebiyle yapılan açıklamaların anonim şirket genel kurul toplantıları
üzerindeki etkisi Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde incelenmiştir. Ticaret Bakanlığı, İç
Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarihli açıklamasında esas sözleşmesine uygun
olarak yönetim kurulu tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim şirketlerin olağan
genel kurullarının toplanması beklenmeksizin, yönetim kurulu tarafından alınacak bir kararla
iptal edilmesi imkânı tanınmıştır. Aynı açıklamada ayrıca esas sözleşmesinde kurul
toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına yönelik hüküm bulunmamasına rağmen
şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları Elektronik Genel
Kurul Toplantı Sistemi ve Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi üzerinden
gerçekleştirilebilecekleri tavsiyesinde bulunulmuştur. Bu açıklamaya istinaden yönetim
kurulu esas sözleşmeye uygun olarak genel kurulu toplantıya çağırması üzerine genel kurulun
toplanmasını beklemeksizin alacağı bir kararla genel kurul toplantısını iptal edebilecektir.
Buna karşılık Türk Ticaret Kanunu madde 1527/5 gereği genel kurulun elektronik ortamda
yapılabilmesi için bu hususun esas sözleşmede düzenlenmesi gerekmektedir. Kanunun
emredici hükmü karşısında İç Ticaret Müdürlüğünün yaptığı bir açıklama ile anonim
şirketlerin esas sözleşmesinde böyle bir düzenleme yer almasa dahi genel kurul toplantılarını
elektronik ortamda yapılmasına yönelik tavsiyesi hukuki dayanaktan yoksundur. Esas
sözleşmelerinde kurulların elektronik ortamda yapılmasına yönelik hüküm bulunmayan halka
kapalı anonim şirketler olağan genel kurul toplantılarını faaliyet döneminin sona ermesinden
itibaren üç ay içinde yapmak zorunda olmayıp, ileri bir tarihte yapabilirler. Olağan genel
kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılmasına yönelik
Türk Ticaret Kanunu madde 409/1 bir düzen hükmü olup, bu hükme aykırılığın herhangi bir
yaptırımı yoktur. Limited şirketlerden farklı olarak anonim şirketlerde elden dolaştırma
yoluyla karar alma imkânı yoktur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, anonim şirket, genel kurul toplantısı
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ABSTRACT
The Covid-19 outbreak which is declared by the World Health Organization as a pandemic
all over the world has led to several serious social, economically and legally effects. During
this time, several statements have been made for stock corporations. In this study, the impact
of the Covid-19 outbreak and the statements made due to this epidemic on the general board
of the joint stock company were examined within the framework of the Turkish Commercial
Code. In accordance with statements the Ministry of Commerce, General Directorate of
Internal Trade dated 20.03.2020, with the decision to be taken by the board of directors
without waiting for the ordinary general meetings, the opportunity was given to cancel the
general board of the joint stock companies which were previously invited by the board of
directors to the meeting. In the same statement, although there is no provision in the articles
of incorporation regarding the holding of board meetings electronically, it is recommended
that the companies that they plan to hold in this period can be held through the Electronic
General Assembly Meeting System and the Electronic Board of Directors System. Based on
this statement, the board of directors may cancel the general board meeting with a decision
taken without waiting for the general board to convene upon calling the general board in
accordance with the articles of incorporation. However, in accordance with Article 1527/5 of
the Turkish Commercial Code, this issue should be regulated in the articles of incorporation
in order for the general boards to be held electronically. In the face of the imperative
provision of the law, the recommendation of the Internal Trade Directorate to hold general
assembly meetings electronically, even if such a regulation is not included in the articles of
incorporation of the joint stock companies lacks a legal basis. Closed joint stock companies,
whose articles of incorporation do not have provisions for electronic execution of boards,
may not have to hold their ordinary general board meetings within three months after the end
of the operating cycle and may hold them at a later date. The Turkish Commercial Code
article 409/1 is not mandatory rule for holding ordinary general board meetings within three
months from the end of each operating cycle, and there is no sanction against this provision.
Unlike limited companies, there is no possibility to make decisions by hand- routing in joint
stock companies.
Keywords: Covid-19, joint stock company, general board meetings
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SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF CARBON DOTS AND VISUALIZATION
OF LATENT FINGERPRINT
Dr. Hasan ESKALEN
Optisyenlik Programı, SHMYO, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş,
Türkiye
ORCID NO: 0000-0002-4523-6573

ABSTRACT
Carbon dots (CDs), one of the members of the carbon nanomaterial family, have attracted
attention in recent years due to their superior fluorescence efficiency, chemical stability,
water solubility, low toxicity, and biocompatibility. In this study, thyme leaves were used as a
carbon source, and carbon dots synthesized from hydrothermal methods. The synthesized
carbon dots were characterized by UV-Vis spectroscopy (UV-vis), Fourier transform
spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), High-Resolution transmission electron
microscopy (HR-TEM) and Fluorescence spectroscopy. The spherical shape CDs was
observed from the HR-TEM image, and the average particle size of the synthesized carbon
dots was calculated as 15.34 nm. An excitation dependent emission behavior was observed in
the synthesized carbon dots. A broad peak centered at 22.4° was found from the X-ray
diffraction measurements implying the amorphous nature of the CDs. Fingerprints are traces
left by fingers or palms after touching a surface, which is essential physical evidence in crime
science to identify criminals. In this study, fingerprints were detected with CDs
nanocomposite film with the help of polyvinyl alcohol (PVA). Moreover, the photo-stability
of CDs under UV (365 nm) lamp as a function of time was investigated. After 80 min of UV
radiation, the photoluminescence peak decreased the only % 2.3 indicates that the synthesized
CDs have excellent stability.
Keywords: Carbon dots, photostability, latent fingerprint, XRD.
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MAX WEBER’DE RASYONELLEŞME, DÜNYA DİNLERİ, ASKETİZMMİSTİSİZM, İSLAM VE İKTİSADİ ADALET
RATIONALIZATION, WORLD RELIGIONS, ASCETICISM AND MYSTICISM, ISLAM
AND ECONOMIC JUSTICE IN MAX WEBER
Öğr. Gör. Dr. Yaşar ALKAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kula Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Programı,
Kula, Manisa.
ORCID NO: 0000-0001-9553-5646

ÖZET
Bu çalışma Max Weber’in din ve iktisat bağlamında görüşlerini ortak bir perspektifte ele
alma ve özellikle İslam’ın iktisadi adalet boyutunda irdeleme amacını taşımaktadır. Amaca
uygun şekilde ilk olarak Max Weber hakkında bilgi verilecektir. Sonra Weber’in
rasyonelleşme hakkındaki görüşleri analiz edilecektir. Bu bağlamda rasyonelleşmenin inanç
sistemi, ahlak, kişilik yapısı, sınıf yapısı, kültür, gelenek gibi bileşenlerle etkileşimi üzerine
değerlendirmelerde bulunulacaktır. Daha sonra çizilen temel çerçeve dahilinde Weber’in
Doğu ve Batı ekseninde dünya dinlerine dair açıklamaları ile asketizm ve mistisizm üzerine
görüşleri ele alınacaktır. Yahudilik, Hıristiyanlık, Protestanlık, İslam, Budizm, Hinduizm ve
Konfuçyüsizm üzerine düşüncelerine de yer verilecektir. Weber’e göre çağdaş yaşamın
kaderini belirleyen güç olan kapitalizm, sınırsız kazanma açlığı olmayan ve biçimsel özgür
emeğin, rasyonel kapitalist işletme (öz tüketime yönelik ev, aile üretimini aşan) olarak
örgütlenişi olup nihayetinde sadece Protestanlığın geliştirebildiği bir yapıdır. Diğer dinler ise
bu etkiyi oluşturabilecek dinamiklere sahip değildir. Bu bilgilerden hareketle Weber’in İslam
algısına bağlı olarak İslam’da adalete ve iktisadi adalete ilişkin düşünceleri ve bakış açısı
irdelenecektir. İslam’a dair ortaya koyduğu analizlerin sübjektif ve objektif boyutları gözden
geçirilecektir. Weber’in özellikle İslam’a ve İslam’ın iktisadi adalet boyutuna yönelik
analizleri Batılı düşünürlerin İslam algısına yönelik çarpıcı anekdotlar sunmaktadır.
Hukukçu, tarihçi, iktisatçı, sosyolog olarak bilinen Weber’in çalışmaları multidisipliner bir
perspektif çizerek anılan bilim dallarında faaliyette bulunan araştırmacılara temel
alınabilecek bilgiler ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Weber, İslam, Rasyonelleşme, İktisadi Adalet, Dünya Dinleri

ABSTRACT
This study aims to examine Max Weber’s views on religion and economics from a shared
perspective especially in terms of economic justice in Islam. Within the scope of purpose first
will be given information about Max Weber. Then will be analyzed Weber’s views on
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rationalization. Within this context, evaluations will be made on the interaction of
rationalization with components such as religious cult, morals, personality structure, class
structure, culture and tradition. Subsequently within the basic framework will be covered
Weber’s account of world religions in the East and West pivotal and his views on ascetism
and mysticism. His ideas on Judaism, Christianity, Protestantism, Islam, Buddhism,
Hinduism and Confucianism will also be stated. According to Weber, capitalism which is the
power that determines the predestination of modern life; it is ''with no unlimited hunger for
acquisition'' and the organization of formal free labor as a rational capitalist enterprise
(household for self-consumption, exceeding family production) and eventually a structure
that only can be developed by Protestantism. Other religions do not have the dynamics to
create this effect. Based on this information will be examined Weber’s thoughts and
perspective on justice and economic justice in Islam. According to findings will be reviewed
the subjective and objective dimensions of the analysis of Islam. Weber's analyzes about
Islam and particular in the aspect of economic justice in Islam offer striking anecdotes for
Western thinkers' perception of Islam. Academic studies of Weber, also known as jurist,
historian, economist and sociologist, provides core information for the researchers in the
aforementioned disciplines with a multidisciplinary perspective.
Keywords: Weber, Islam, Rationality, Economic Justice, World Religions

GİRİŞ
Başta Almanya olmak üzere Avrupa ve zamanla diğer dünya ülkelerini de düşünceleriyle
etkilemeyi başaran ünlü Alman hukukçu, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı olan Max
Weber, batı kültürünün gelişiminde önemli mihenk taşlarından biri olarak görülmektedir.
Weber günümüzde dahi araştırmacıları ve çeşitli bilim dallarından uzmanları şaşırtmaya
devam eden olağanüstü ve sıra dışı bir kişiliğe ve kimliğe sahiptir. O, hukukçu, tarihçi,
iktisatçı, sosyolog olarak tanınmaktadır. Zira Weber, karşılaştırmalı ekonomi tarihinin ve din
tarihinin bugün de en büyük isimlerinden biri olarak anılmaktadır. O, bugün din sosyolojisi,
siyaset sosyolojisi, bilgi sosyolojisi adlarıyla bilinen birçok sosyoloji dalının ve alanının
kurucuları arasında zikredilmektedir (Özlem, 1998: 63). Öncelikle Weber’in yaptığı
çalışmaları inceleme açısından doğup büyüdüğü ve temel değerleri edindiği aile yapısı,
toplumsal uyumunu sağlayıp gelişimini sürdürdüğü ve üretkenliğini ortaya çıkardığı zamanın
ruhunu anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda Weber’in hayatını kısaca özetlemek yerinde
olacaktır.
GENEL OLARAK WEBER
Almanya’nın Erfurt kentinde doğan Max Weber’in annesi Protestan bir gelenekle yetişmiş ve
yaşam tarzını muhtemelen Weber’e küçük yaşlardan itibaren benimsetmiştir. Bunun yanında
liberal bir politikacı olan babasının da etkisiyle gelecekte girişimlerde bulunacağı siyaset
konusunda temel düşüncelerini oluşturmuştur.
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Weberler 1869’da Berlin’e yerleştikten sonra, baba Weber Berlin’de politikayla yakından
ilgilenmiştir ve Bennigsen’in önderliğindeki sağ-kanat liberaller arasında yer almıştır. Genç
Weber küçük yaşta bu vesileyle Dilthey, Mommsen, Sybel, Julian Schmidt, Treitschke ve
Friedrich Kapp gibi kişileri tanıma fırsatı bulmuştur. Weber oyunlardan ve sporlardan ziyade
kitapları tercih eden bir çocuk haline gelerek 13 yaşında tarih denemeleri yazmaya
başlamıştır. Bu yaşına rağmen hocalarının ve sınıf arkadaşlarının entelektüel bilgilerini
eleştirebilecek cesarete ve birikime kavuşmuştur. Konfirmasyon dersleri almıştır ve Ahdi
Atik’in asıl metnini okuyabilecek kadar İbranice öğrenmiştir (Duran, 2017: 12).
Weber, küçüklüğünden itibaren sosyal bilimlere ilgi duymaya başlamıştır ve bu bağlamda
genç yaşlarında Goethe, Spinoza, Kant ve Schopenhauer’u okuyup idrak edebilen ve
onlardan esinlenerek analizler yapabilen bir akla dönüşmüştür. Heidelberg Üniversitesi’nde
hukuk öğrencisi olarak giren Weber, hukuk dersleriyle birlikte, ekonomi, Orta çağ Tarihi ve
teoloji alanlarında kendini geliştirmiştir.
İlerleyen yıllarda hukuk ve ekonomi sentezi ile birlikte akademik hayatını şekillendiren
Weber, politik iktisat ve iktisat tarihi alanında başarılı olmuştur. Özellikle dini analizleriyle
insanlığın rasyonelleşme sürecini kendi algı dünyasına göre analiz etmiştir ve dinsel
kesinliklerin kaybolduğu modern çağda anlamsız hale gelmiş olan değerler bütününü geniş
bir perspektifte değerlendirmiştir.
Weber'in yaşamı çok etkileyici yönler taşımaktadır. 1897 yılında ruh sağlığının bozulmasıyla
dört sene boyunca entelektüel çalışmalardan uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Eşi Marianne ilk
feministlerden birisidir. Weber çifti yirminci yüzyıl başında Almanya’nın en entelektüel
addedilen çevresinin merkezinde yer almıştır. Zira bu düşünce topluluğunun en belirgin
faaliyetini Weber ailesinin Heidelberg’te bulunan evlerinde düzenli şekilde gerçekleştirdikleri
Pazar toplantıları oluşturmuştur. Sosyoloji biliminin kümülatif birikimine yaptığı muazzam
katkılarıyla Weber, sosyal bilimler için felsefi bir temel önererek sosyoloji için genel bir
kavramsal çerçeve çizmiştir. Bu bağlamda büyük dünya dinlerini, iktisat tarihini, antik
toplumları, hukuk ve müzik sosyolojisini ve daha nice bilim alanını kapsayan bir dizi derin ve
kapsamlı araştırmalar kaleme almıştır (Marshall, 2005: 791-792).
RASYONELLEŞME SÜRECİ
Weber’in analizlerinden hareketle büyük dünya dinlerinden modern çağın seküler anlayışına
değin olan evrelerde rasyonelleşmenin ve kapitalist gelişmenin kaynakları açıklanabilir.
Rasyonelleşme sadece iktisadi anlamda bireylerin çıkarlarına uygun şekilde akıllı
davranmaları değil aynı zamanda grupların, toplulukların, organizasyonların ve devletlerin de
aynı yönde hareket etmelerine karşılık gelmektedir. Rasyonelleşmenin inanç sistemi, ahlak,
kişilik yapısı, sınıf yapısı, kültür, gelenek gibi çok sayıda faktörün derin etkileşimi sonucu
ortaya çıkması onun kümülatif ve eklektik olduğunu göstermektedir.
Weber rasyonelleşmenin ucu açık bir süreçte gerçekleştiğini ve büyük olasılıkla zamanın
ruhuna uygun bilimsel ve akla uygun ılımlı, aynı zamanda toplumun sağduyularını evrensel
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ilkelere uygun normlarla harmanlayarak oluşumunu sürdürdüğünü vurgulamaktadır.
Weber’den hareketle Habermas, Weber’in öngördüğü rasyonellik çeşitlerini özsel
rasyonellik, formel rasyonellik, amaçsal rasyonellik, pratik moral rasyonellik, değer
rasyonellik, metodik rasyonellik ve bilişsel rasyonellik gibi çeşitlere ayırmaktadır.
Günümüzde kapitalist toplumlarda bireylerin genellikle benimsediği (en azından
benimsemesi gerektiği) rasyonellik çeşidi amaç ve moral rasyonelliği içeren pratik
rasyonelliktir. Pratik rasyonellik sayesinde din, hukuk, ekonomi ve siyaset birbirlerine
meşruiyet sağlama yoluyla sürdürülebilirliği güvence altına alır (Duran, 2017: 13-17).
Modern toplumlarda din etkisinin azalmasıyla birlikte özellikle ekonominin hâkimiyeti
artmıştır. Tarihi gelişim bağlamında rasyonelleşme sürecini algılama bakımından Weber’in
deyimiyle incelediği büyük dünya dinleri olan Yahudilik, Hıristiyanlık, Protestanlık, İslam,
Budizm, Hinduizm ve Konfuçyüsizm üzerine düşüncelerine bakmak gerekmektedir.
DİNLER, DÜNYAYI BENİMSEME – REDDETME VE RASYONELLEŞME
Weber, tarihi analiz yapma açısından dinler konusunda ilgisini Çin (Konfüçyanizm, Taoizm),
Hint (Budizm, Hinduizm) ve eski Yahudilik dinlerine yöneltmiştir. Dinlerin
rasyonelleşmesini büyü bozumu ve İlah tasavvurları (Batı ve Yakın Doğu tandanslı aşkın
irade sahibi yaratıcı veya Uzak Doğu tandanslı kişilik sahibi olmayan yaratılmamış dünya
düzeni konsepti) temelinde günün koşullarında ve akla uygunluk temelinde değerlendiren
Weber, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu amaç rasyonelliği sadece Protestanlığın sağlayabildiğini
düşünmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise diğer dinlerde de kısmen kapitalizmin
bulunduğunu fakat Protestanlık bünyesindeki kadar yeterli dinamiklere sahip olamadıklarını
görüşündedir.
Yahudilik, Hıristiyanlık, evren merkezli Budizm ve Hinduizm dünyayı reddetme yöneliminde
iken evren merkezli Konfüçyanizm ve Taoizm dünyayı benimseme eğilimindedir. Bu
bağlamda dinden hareketle insanlar ilahi kurtuluş amacına yönelik olarak ya dünyadan mistik
kaçışa yönelirler ya da dünyaya yönelmiş aktif bir hayat ile (asketik yaşam tarzı) ilahi lütfu
ararlar. Weber’e göre, gerçek kurtuluş arayışı üzerine yoğunlaşma, dünyadan uzaklaşmayı;
aileyle psikolojik ve sosyal bağları koparmayı, dünyasal mallardan, ekonomik, politik,
sanatsal ve erotik faaliyetlerden uzaklaşmayı gerektirir. Fakat asketik kurtuluşa yönelik
hareketler ekonomik faaliyetleri metodik ve ahlaki açıdan meşru bir tarzda yaşamayı yani
rasyonelleşmeyi söylemektedir ki bu tam da asketik Protestanlığın ve dolayısıyla kapitalist
gelişme ruhunun temel dayanağıdır.
Weber’e göre mesleki etik çerçevesinde servet birikiminin para, mal, mülk hırsı ile değil
düzgün bir hayat sürdürüp dünyevi işlere tutunarak yaratıcının rızasını kazanma güdüsüyle
oluştuğunu söylemektedir. Sistematik çalışarak mesleklerinde uzmanlaşan ve mütevazı hayat
tarzlarıyla biriktirdikleri servetleri yatırımlara yönlendirerek metot olarak kapitalizmin ihtiyaç
duyduğu bireylere dini motivasyonu da sağlayan ‘’Protestan Ahlak’’, Batı medeniyetinde
gelişimini sağlayacak ortamı oluşturmuştur (Duran, 2017: 38-55). Günümüzde Doğu Batı
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tandanslı yaklaşımlarda gelişim farkını açıklamaya yönelik büyüme, kalkınma gibi
kavramlardan öte ve önce Weber’in değindiği üzere bu Protestan Ahlak ile oluşan kapitalist
ruh ve rasyonelleşme sürecini anlama ve anlatma bakımından çok önemlidir.
MİSTİSİZM VE ASKETİZM ZITLIĞI
Asketizm, aşırı veya gereksiz tüketimden ve dünyevi hevesleri ihtiva eden zevklerden
kaçınmak ya da dilimizdeki anlamıyla ‘’imtina’’ kelimesine denk gelmektedir. Boş zaman,
tembellik, mal mülk peşinde koşmaktan sakınma ve lüks tüketimden uzaklaşmanın yanı sıra,
Hristiyanca bir amaç olarak hayatın çalışmaya, mesleğin icrasına adanması kavramını da
kapsayan bir içerik taşımaktadır. Asketizmi direkt çilecilik olarak tanımlamak yanlıştır.
Asketizm de kendi içinde bu dünya asketizmi ve ahiret asketizmi olarak ayrılabilir. Ahiret
asketizmini çilecilik olarak adlandırmakta mahsur yoktur, ancak bu dünya asketizminin
çilecilik olarak adlandırılması biraz zorlama bir yaklaşım olmaktadır.
Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu eserinde merkezi öneme sahip olan bu
asketizm kavramı ilk olarak sofuluk bağlamında ahirete yönelik asketizm yahut manastır
asketizmi, kendini Tanrı’ya adama ve bu yolda her türlü uğraşıdan, dünya nimetlerinden elini
eteğini çekme şeklinde kullanılmaktadır. Dünyevi asketizm ise dünya işleriyle uğraşmayı
yaradanı hoşnut etmek için sürdürme ilkesine dayanmaktadır. Dünya nimetlerinden
yararlanabilecek gücü ve imkânı olduğu halde bunlardan Tanrı’yı hoşnut ederek O’nun
rızasını elde etmek için bilerek ve isteyerek uzak durma eylemini içerir. Asketik birey çizilen
perspektifte Tanrı’nın şanı için çok çalışır, dünya mallarından uzak durmasa bile gösterişten
ve lüks tüketimden kaçınmaktadır. Bu davranış biçimi Weber için başta Tanrı için mesleğine
sadakatle bağlı olma durumudur fakat ilerleyen süreçte düşüncelerinde değişim olmuştur ve
amaç olarak mesleğe bağlılık halini almaktadır. Weber bunu ‘’dünya içi asketizm’’ şeklinde
tanımlamaktadır. Asketizmin mahiyetinde münzevilik yahut çilecilik gibi irrasyonel bir dinsel
tutum olması bakımından, sofuluk kavramı daha uygundur. Günümüzde de sofuluk; dini
kurallara, akla ve doğal bir tavırdan ziyade irrasyonel biçimsel ve kişisel bağlılığı
anlatmaktadır (Weber, 2013: 13).
Weber için gerçek kurtuluş arayışı üzerine yoğunlaşma; dünya ile ve dolayısıyla mallardan,
ekonomik, politik, sanatsal ve erotik faaliyetlerden uzaklaşmayı, aileyle sosyal ve psikolojik
bağları koparmayı gerektirdiğinden, dünyanın ve dünyevi işlerin benimsenmesi anlamında
bunlara ilgi duymak kişiyi yaratıcıya yabancılaştırmaktadır. Weber buna ‘’dünyayı-reddetme
asketizmi’’ adını vermektedir. Öte yandan kurtuluşa götüren insanî davranışlar üzerinde
yoğunlaşma, dünya işlerine katılmayı da gerektirir ki bu da ‘’dünya içi (içre) asketizm’’
kavramının karşılığıdır.
Mistisizm ise insanın mantık ve akıl yürütme yoluyla erişemediği ve felsefi kaynağını dinden
alarak ilahi ve doğaüstü denilen hakikatleri derin bir sezgi ile arama yoludur. Gerçeğe ve
aslolanın bilgisine akıl yoluyla varılamayacağını, ama gerçekte ona varmayı mümkün kılan
bir gizli gücün evrende ve onun bir parçası olduğundan dolayı insanın içinde bulunduğunu ve
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içe dönmeyle ona ulaşmanın mümkün olduğunu savunan felsefe akımı olarak da
tanımlanabilir. Mistisizme din yerine, ‘’dinin iç kısmı’’ demek daha doğru olur.
Weber’e göre mistisizmde kurtuluşun özgün içeriği kaliteli eylem, yani aktif ilahî bir iradeye
sahip olduğunun farkında olma değil, tersine psikolojik bir durum olan mistik aydınlanmadır.
Mistiklerin çok azında da derin tefekkür vardır.
Weber’e göre Doğu’daki kurtuluş dinleri mistisizm, Batı’daki kurtuluş dinleri ise asketizmde
yoğunlaşır. Weber, asketik Protestanizmin tam karşısına dünyayı reddeden Budizm’in mistik
aydınlanmasını yerleştirir. Weber’e göre Budizm’de tüm amaç-rasyonel eylemler kurtuluştan
uzaklaştırıcı olarak görülür. Kurtuluş; sefillik, işsizlik gibi durumlarla elde edilebilir.
‘’Dünyadan mistik kaçış’’ tek kurtuluş yöntemi olarak görülmektedir.
Weber’e göre Asya dinleri özünde artizan ve ticaret sınıfına kazanma motivasyonu için açık
kapı bırakmasına rağmen modern kapitalizme evrilme yolunda dinamizm sağlayamamışlar ve
Protestan asketizmine özgü olan ‘’kapitalist ruh’’a has özellikleri geliştirememişledir. Hintli,
Çinli ve Müslüman sanatkârlar, tüccarlar ve işçiler ‘’kazanma hevesi’’nde asketik Protestan
ruhtan daha zayıf oranda uyarılmışlardır (Duran, 2017: 46-47).
Dinden hareketle insanlar, ilahi kurtuluş amacına yönelik olarak ya dünyadan mistik kaçışa
yönelirler ya da dünyaya yönelmiş aktif bir hayat ile (asketik yaşam tarzı) ilahi lütfu ararlar.
Asketik kurtuluşa yönelik hareketler ekonomik faaliyetleri metodik ve ahlaki açıdan meşru
bir tarzda yaşamayı yani rasyonelleşmeyi söylemektedir ki bu tam da asketik Protestanlığın
ve dolayısıyla kapitalist gelişme ruhunun temel dayanağıdır. Görüldüğü üzere mistisizm ve
asketizm birbirine zıttır.
Weber ayrıca ekonomik faaliyetlere katılım ve yoğunluk açısından Yahudilik ve Katolik
Hristiyanlığın da kapitalizmin ihtiyaç duyduğu dinamizme sahip olmadığını öngörmektedir.
Weber kafasında kesin hatlarıyla sabit iki eksen belirlemektedir. Protestanlığı bir eksene geri
kalan ne varsa benzesin benzemesin diğer eksene yerleştirir.
İSLAM’IN RASYONELLEŞME SÜRECİNE KATKISI
İslam’ın ilahi esaslarını ve yüceliğini anlatmak bu makalenin kapsamının üzerinde
olacağından çalışmanın özüne uygun olarak Weber’in İslam’a yönelik görüşlerine istinaden
açıklamalarda bulunulacaktır.
İslam’ın yaşam şeklini kendi dünya ve din algısı içerisinde değerlendiren Weber’e göre Hz.
Muhammed, ilk başta kurtuluş dini sonra ise savaşçı dinine dönüşen, etnik unsurları ön plana
çıkaran ve servetin belirli bir kesimin elinde toplanmasına icazet veren (!) kurallar bütünü
oluşturmuştur. Şüphesiz bu düşünce tarzı Weber’in İslam’ı içinde bulunduğu toplumun
değerleriyle objektif şekilde ve bağlamda analiz edememesinden kaynaklanmaktadır. Ama
Weber’in İslam’ın modern kapitalizm konusunda Protestanlığın oynadığı rolü oynamadığı
şeklindeki tespitinin doğru olduğu söylenebilir. Zira bu zaten İslam’ın özüyle çelişen bir
şeydir.
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İslam’ın, Habermas’ın tasnifiyle vahşi, modern, liberal ve post kapitalizmi doğuracak şekilde
insanların hırs, çıkar, başarı, rekabet duygularını kışkırtarak aralarındaki dayanışma ruhunu
öldürüp bir ‘’kardeşsizlik aristokrasisi’’ kurarak para ve bürokrasinin hayatın geri kalanını
kolonize etmesine müsaade etmemesi olağandır. Zira bugün dünyayı ayıran, zıtlaştıran tam
da budur. Bir yanda ilahi değerlerle hayatını sürdürmeye çalışanlar, diğer yanda ise
kapitalizmin ihtiyaç duyduğu robotlaşmış insanlar (!) deyim yerindeyse mücadele halindedir.
Görünen o ki bu mücadele ebediyete kadar devam etme eğilimindedir.
İslam her türlü paganizm, politeizm (putperestlik) büyü, animizm gibi inanç ve ibadet
şekillerine karşı çıkarak onların yerine sistematik ve aklî ilkelerin desteklediği rasyonel bir
‘’Tek İlah’’ tasarımı getirmiştir. Nitekim Kur’an’da Allah; doğmadığını, doğurmadığını,
hiçbir şeye benzemediğini çok sayıda ayetiyle vurgulayarak olası bütün sapkın ve karşıt
inanışları bıçakla keser gibi kesmiştir. Ayrıca İslam hem felsefe, teoloji (kelâm), fıkıh yoluyla
rasyonelleşmeye çok önemli katkılar sağlamış hem de doğa bilimleri, ilahî ve beşerî
bilimlerin gelişmesinde teşvik edici rol oynamıştır.
İslam, Kur’an ayetleriyle iktisadi anlamda hayatın sürdürülebilirliği açısından çok önemli
olan kaideleri göstermiş, vurgulamış ve de açıklamıştır. Allah yolunda emek harcayarak mal
edinme, o malı meşru şekilde harcama, ticari alışverişlerde adil davranma, yazılı sözleşmeler
yapma ve güvenilir kişilerin şahitliğine başvurma, serveti sadece birkaç kişinin elinde
toplandığı değil herkesin azami ölçüde yararlanabileceği hale getirme (ki bu hususta faizin
haram kılınması ve zekât verilmesi) gibi yöntemler önem arz etmektedir. Zira bunlar İslam’ın
mahiyetini ortaya koyan durumlardır. Canı, malı, aklı, nesli, kültürü ve dini korumak,
geliştirmek şeklinde belirtilen en yüksek ilkeler seti hayatın tümünü kapsayarak nizamı
sağlama yolunda belirleyici hale gelmişlerdir. Ayrıca tartışmalı konularda aklederek
uzlaşmacı bir tavırla konsensüs (icma) sağlayarak maslahat ve istihsana uygun davranmak
önem arz etmektedir.
Maslahat, toplumsal menfaate uygun olarak fayda, yarar sağlayan, doğru ve uygun olanın
gözetilmesi yani fıkıh usulünde, ayet ve hadislerin yorumlanmasında içtihat edilirken
gözetilen ve din açısından muteber olan yararlara denir. İstihsan ise yerleşik genel kurallara
göre hükme bağlanması halinde hukuk düzeninin istemediği katılıkları ve adaletsizlikleri
doğuracak bir sorunun, örf ve maslahat gibi gerekçelerle değerlendirilip kanun koyucunun
hedefleri doğrultusunda hakkaniyet esaslarına göre çözümlenmesidir (es-Serahsî, 1993: 145;
Duran, 2017: 218’den aktaran Alkan, 2018: 25-26). İslam âlimleri maslahat ve istihsandan
hareketle (Allah’ın indirdiğine bağlı ve uygun olarak) çok esnek bir hukuki sistem
geliştirmişler, ortaya çıkan yeni ekonomik ve toplumsal problemleri çözüme kavuşturarak
çok uzun soluklu devletler kurup yönetebilmişlerdir.
MAX WEBER’DE İSLAM VE İKTİSADİ ADALET
Weber, İslam hususunda derinlemesine olmasa da Batılı bir düşünürün azami derecede ortaya
koyabileceği objektiflikte analizler gerçekleştirmiştir. Zihinsel altyapısını oluşturan, bireyi
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olduğu toplumun kümülatif ideolojisi ve hayat tarzı İslam konusunda tespitlerini etkilemesine
rağmen kendi içerisinde tutarlı olduğu söylenebilir. Aslolan ise İslam üzerine
değerlendirmelerini Kur’an odaklı değil diğer yazılı metinlerden süregelen ortak kanılardan
oluşan külliyattan hareketle yapmış olmasıdır. Bu, maalesef Batılı aydınların hatta çoğu
zaman İslam coğrafyasında yaşamasına rağmen konuya hâkim olmayan ve yaşam pratiklerine
göre fikir belirten düşünürlerin ister istemez saplanıp kaldıkları bir klişedir. İslam,
mensuplarının davranışlarına, yapıp yapmadıklarına göre değil dinin sahibi olan Allah’ın
gönderdiği vahye yani Kur’an’a göre değerlendirilmelidir.
Ekonomi ve Toplum eserinde sosyolojik açıdan kapsamlı bir perspektif çizen Weber, İslam
açısından ilmi yetersizliğini ve ezberlerini sanki kulaktan dolma ve itibarsızlaştırma üzerine
birtakım argümanlarla ortaya koymaya çalışmaktadır. Nitekim Cuma namazı (toplanması)
hususunda yaptığı şu değerlendirme bile vahimdir: ‘’İslam Peygamberi’nin haftalık dinsel
ibadet için cuma günü seçimi, muhtemelen onun takipçileri arasındaki tebliğ çabalarının
başarısız olmasından sonra öncelikle kendi takipçilerini Yahudilerden ayrı tutma arzusu
tarafından güdülenmektedir’’ (Weber, 2012/1: 589). Baştan söylemek gerekir ki Cuma
namazı Allah resulü ve nebisi Hz. Muhammed’in seçtiği bir gün ve vakit değil, ona elçilik
görevini veren Allah’ın ayetle gönderdiği bir emirdir. Şüphesiz Weber’in böyle bir analizde
bulunması Hristiyanların ibadetlerini sadece pazar gününe endeksleyen anlayışından
kaynaklanmaktadır. Oysa Allah ibadet hususunda kullarına her gün, belli vakitlerde ritüel
şeklinde ibadeti (beş vakit namaz) farz kılmıştır. Cuma günü ise ümmetin hem ibadet etmek
için hem de siyasi, hukuki, iktisadi konuları istişare etmek adına toplanmalarını emretmiştir.
Weber’in bu konudaki cahilliği kolayca açığa çıkmaktadır.
Belirtilmeden geçilemeyecek bariz bir hata daha vardır ki ‘’surelerinin birinde kendisine
maksimum sayıda eş izni verilmesiyle ilgili özel bir ayrıcalığı buyurduğu da hatırlanacaktır’’
(Weber, 2012/1: 737). Şeklindeki tespitiyle yine aynı hataya düşmesine ve sureyi sanki Allah
tarafından gönderilen vahye değil Hz. Muhammed’in kendi heva ve heveslerine istinaden
uydurduğu (!) bir çıkar metnine indirgemesi en kibar tabirle cehalettir. Zira ‘’bundan sonra,
güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak
sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi
gözetleyendir’’ (Ahzab/52). Ayetiyle Allah sınırı koymuştur. Evlilik mantalitesini de
anlamak gereklidir zira savaş sonrasında dul kalan kadınlar geçim sıkıntısı nedeniyle
fuhşiyata sürüklenebilmektedir. Toplumda kadının alınıp satılan bir meta gibi görünmesini
önlemek ve kadın erkek sayısının orantısızlığının meydana getirdiği gayri adil durumu
(savaşlarda ölen erkek çokluğundan ötürü) evlilik müessesi ile telafi ederek kadın haklarını
güvence altına alma yönündeki girişim çok olumlu bir uygulamadır. İktisadi adaletsizliğin
hüküm sürdüğü bir zaman diliminde yani cahiliye döneminde (Kur’an anlatısında) kız
çocuklarının diri diri gömüldüğü de hatırlanırsa, eş statüsüne kabul edilme (çağın
mantalitesine göre) büyük bir gelişmedir. Bugünün şartlarında yapılacak değerlendirmeler
verimli sonuçlar vermeyebilir ve fakat şu hususa da dikkat çekmek gerekir ki dünya
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genelinde görünürde tek eşliliğin olduğu ama evlilik dışı ilişkilerin bireyleri, yuvaları,
toplumu tahrip ettiği gözlerden kaçmamaktadır. İslam bağlamında önerilen çözüm, eş
sınırlamasıyla yasak ilişkilere sevk edilen bir toplum oluşturmak değildir, aile kurumunu
Allah’ın indirdiği uygunlukta düzenleyebilmektir. Gelir dağılımının adaletsiz vaziyetinin
insanları illegal yollara sürüklemesini önlemek ve iktisadi adaleti sürdürülebilir kılmak için
aile kurumu devam ettirilmelidir, güçlendirilmelidir.
‘’Müslümanlar için dinsel savaş, Haçlılardan bile daha büyük ölçüde, geniş topraklar
kazanmaya yönelen bir teşebbüs idi; zira bu temelde feodal gelirleri güvence altına almaya
yönelikti’’ (Weber, 2012/1: 603-604) şeklindeki değerlendirmesiyle Weber, İslam’ın
ontolojik amacını kavrayamadığını bir kez daha göstermektedir. İslam savaşçı bir din değildir
aksine barış ortamında toplumsal sürekliliği vahye dayalı olarak devam ettirebilme üzerine
kuruludur. Her daim kötü emellerini dini argümanlarla gerekçelendirip gerçekleştirmek
isteyenler olacaktır ve bu yüzünden haksız yere savaşlar çıkartılmakta, zulümler
işlenmektedir. Süreç devam ederken ya da sonuçlandığında failler kendilerini temize çıkarma
adına suçu dine veya masum insanlara atmaktadır. Oysa masum olmayanlar sadece meşru
kamuflaj peşindedir. İslam’da dinsel savaş (cihad) Weber’in öne sürdüğü gibi gelir elde etme
adına değil Allah rızası için zulmü bertaraf etmek ve adaleti yeniden tesis etmek adına
yapılır. Ganimetler ise iktisadi adaletin tesisine yönelik Allah resulünün toplumdaki ihtiyaç
sahiplerine dağıtımı için hakkaniyete uygun pay edilmesi ve servetin zenginler arasında
birikmemesi adına adeta bir ekonomik enstrüman olarak kullanılmaktadır. Fetih sonucu elde
edilen maddi menfaatlerin peygamber tarafından taksim edilmesi ise Hz. Muhammed’in
ümmetin lideri, yöneticisi olduğunu göstermektedir. Weber İslam muhteviyatına haiz
olmadığı için inanç boyutunu çıkar odaklı görerek kendi deyimiyle öte dünyalığa açılan
kapının bu dünyadaki eforlardan geçtiğini söylemektedir. Bunun da iktisadi adaleti
sağlamanın görev bilincine varmakla, ganimetleri paylaşmakla olabileceği hususunu idrak
edemediğinden dolayı yanlış izlenimlere kapılmaktadır. Adil bölüşümü emreden dini;
ganimet avcısı, savaş meraklısı olarak lanse etmekle eserlerini okuyacak olası takipçilerini
İslam anlaşılırlığı noktasında keşmekeşe sürükleyebilecektir.
Weber aynı kitap içinde kaleme aldığı ‘’İslam’ın Dünyeviliği ve Ekonomik Ahlakı’’ (Weber,
2012/1: 758-761) bölümünde sıkıntılı ve sübjektif analizlerine devam etmektedir. Derviş dini
vurgusu, ulusal Arap savaşçı dini söylemi, ilk inananların askeri ganimet için bu yola
girdikleri ve zenginleştikleri kanısı çok bariz klişelerdir. Weber bu hataya ister istemez
düşmektedir. Bugün özgürlük-güvenlik dengesi şeklinde tüm dünyaya lanse edilen şey Batı
medeniyetinde sadece kendini koruma olarak kabul edilmektedir. Bu paradigma küresel
medya aracılığıyla meşru kılınırken çifte standartlı bir propagandayla İslam’da dış
düşmanlara karşı inananları savunma organizasyonu olunca terörist faaliyetler ve dünya
güvenliğini tehdit eden eylemler şeklinde görüntü oluşturulmaktadır. Şiddetle birlikte zulüm
Allah’ın lanetlediği eylemlerdir. İslam adaletin hâkim kılınması için indirilmiş bir dindir
dolayısıyla terör ile İslam birlikte anılamayacak şeylerdir.
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Siyasal eylemlerin dinin emirleriyle uyumlu olması tespiti özsel olarak doğrudur. İslam
itikadına göre her şeyin ve dolayısıyla herkesin yaratıcısı olan Allah, şüphesiz siyaseti de
yaratandır ve bu kullarının hizmetine sunduğu bir nimet olarak düşünülmelidir. İslam, faizi
yasaklayan emriyle ticareti canlandırma, alışverişle üretimi ve tüketimi teşvik etme amacı
gütmektedir. Sistematiğiyle Keynes’in önemle vurguladığı çarpan ve hızlandıran etkisini
oluşturup dalgalar halinde iktisadi hayatın dinamizmini artırabilmesi olası emirleri
barındırarak tatbik edildiğinde ekonomik adaletin sağlanması yolunda çığır açacak unsurları
içermektedir. İşte tam bu noktada siyasal analizi doğru olan Weber, İslam’ın emir ve yasaklar
bütününün hizmet ettiği sosyal adalet fonksiyonlarını yaşadığı coğrafya itibariyle geniş bir
perspektiften değerlendirememektedir. Daha önce de belirtildiği gibi Weber genel olarak
tutarlılık arz etmekte fakat İslam hususunda eksik, yanlış, hatalı bilgiler nedeniyle asimetrik
sonuçlara ulaşmaktadır.
İslam’ın hukuki boyutu konusunda da bir bölüm kaleme alan Weber’in diğer konulardaki
görüşlerinden daha gerçekçi analizler yaptığı söylenebilir. ‘’İslam’da kutsal hukukun statüsü
kutsal hukukun gerçekten kehanete dayalı olarak oluşturulan yazılı dinde işlemesi şeklinin
ideal bir örneğidir. Kur’an’ın kendisi pozitif hukukun birçok kuralını içerir’’ (Weber, 2012/2:
185) şeklindeki tespiti normatiftir ve (kehanetten kastı ne olduğu şüpheli olsa bile) doğrudur.
İslam’da temel hüküm kaynağı Kur’an’dır. Asırlar boyu süregelen ekoller ise Kur’an’a
uygunluğu derecesinde muktedirdir. İhtilaf oluşturan hadisler (sünnet), icma, kıyas külliyatı
ancak ve ancak kesinlikle Kur’an ile uygunluk gösterdiğinde kabul edilebilir kaynaklardır.
Allah’ın indirdiğine bariz şekilde aykırı olan hiçbir sözde hadis (özde rivayet veya iftira),
görüş vb. İslam adına bağlayıcı olamaz. Dolayısıyla Müslümanlar Kur’an temelli iktisadi,
hukuki, sosyal, siyasal ve toplumsal bir yapı kurmak zorundadır.
Weber’in de gözlemleyebildiği üzere tarihsel pratik, Kur’an’ın normatif hükümlerine
uymayan İslam devleti (!) örnekleriyle doludur. ‘’İslam devletlerinin Müslüman olmayan
tebaaları ve hatta İslam hukukunun dört ana ekolünün takipçileri kendi yasalarına göre yaşar;
fakat öncekiler kendi otoriteleri yerine bir İslam yargıcına başvurursa yargıç başka bir
hukuku bilmek zorunda olmadığı ve Müslüman olmayanlar da sadece ‘tebaa’ olduğu için
İslam hukukunu uygular’’ (Weber, 2012/2: 66) tespiti maalesef doğrudur. Halbuki
Müslümanlar Kur’an’a uyarak bütün işlerinde hakem olarak Allah ve resulünü kabul edip
ihtilafa düşmemeleri hususunda Rab’lerine söz vermiş kişiler olmaları gerekirken işlerini
parça parça etmişlerdir. Sonuç ise kaos, kriz, terör, cehalet, yıkım ve zelil olmaktır. Kur’an
rehberliğinde bir hayat inşa edemeyen İslam toplulukları dağınık, paramparça, güçsüz, işgale
açık hale gelerek küresel aktörlerin hegemonya hedeflerinin negatif anlamda oyun alanı
olmuştur. Allah, bu durumun olmaması için yol gösterici olarak vahyedeceğini vahyetmiştir
ama maalesef uyma noktasında büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.
İslam yönetiminde Kur’an’a uygun bir devlet sistematiği benimsediği ve hukuki anlamda her
dönem kabul edilebilecek ikili yapıyı tahsis ettiği söylenebilen Osmanlı İmparatorluğu,
Weber’in de tespit ettiği üzere doğru uygulamalara imza atmıştır. ‘’Yargının seküler ve dini
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yönetiminin düalizmini buluruz; dini olmayan görevli kadının yanında ve seküler hukuk
şeriatın yanında durur’’ (Weber, 2012/2: 188). İnanç odaklı ihdas edilen yargı sistemi İslam
mensuplarına inandıkları şeri hukuka göre muamele görme imkânı sunarken, İslam inancı
dışında olanlara da seküler (modern) hukukla muamele görme fırsatı sağlamıştır. Çağımızın
teknoloji ve iletişim altyapısı düşünüldüğünde ‘’Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’’
bünyesinde tek tip hukuk sisteminden inanç odaklı (temel olarak ikili) yargılama usulüne
yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle Türkiye’nin İslam inancına sahip
nüfusu göze alındığında hem dindar hem de laik, demokrat, seküler hayat tarzını benimsemiş
kesimin talepleri doğrultusunda oluşturulacak uygulamalar ve politikalar, geniş anlamda
adaletin dar anlamda da iktisadi adaletin sağlanması adına büyük bir adım olacaktır.
SONUÇ
Rasyonelleşme süreci; uzun süren, tarihi ve dini dayanakları olan, kümülatif ve eklektik bir
yapıya sahiptir. Dinin egemen olduğu dönemlerden hayatın ve dolayısıyla insanların,
toplumların rasyonelleşerek ekonomi, hukuk, siyaset hegemonyasına doğru ilerlediği süreçte
büyü bozumu gerçekleşmiştir. Büyük dünya dinleri zaman içerisinde özellikle kapitalist
toplumlarda eski dönemlerdeki etkisini yitirmiştir. Dünyayı benimseme veya dünyayı
reddetme eğilimindeki dinlerin, dünyevi çabalarla kurtuluşa ulaştırma veya girişilen
ibadetlerle dünyadan mistik kaçışa yönlendirmeleriyle benimsendikleri toplumlarda kapitalist
gelişmenin kaynakları ya da engelleyicileri oldukları gözlemlenmiştir. Weber, dünyevi
çalışmalarda mesleki bir etik oluşturarak para hırsı ve servet açlığı gözetmeden oluşturulan
asketik bir yaşam tarzının özellikle Protestan ahlak ile bütünleşerek inananlarına hem bu
dünyada hem de öbür dünyada kurtuluşunu sağladığını belirtmiştir. Weber’in deyimiyle
çağdaş yaşamımızın kaderini belirleyen güç olan kapitalizm, sınırsız kazanma açlığı olmayan
ve biçimsel özgür emeğin, rasyonel kapitalist işletme (öz tüketime yönelik ev, aile üretimini
aşan) olarak örgütlenişidir. Kapitalist ruh, gelenekle yoğun bir mücadele vererek az ile
yetinme eğiliminde olan işçi sınıfına karşı üretimde ve verimlilikte artışı organizasyon
temelinde hedefleyen kapitalistin adeta silahsız savaşıdır. Zaman içerisinde görünen o ki
kapitalistler nispeten de olsa bu mücadelede galip gelmiştir.
Weber yaptığı analizlerde geniş bir perspektifle din tasnifleri gerçekleştirmiş ve nihayetinde
kapitalizmi sadece Protestanlığın geliştirebildiğini söylemiştir. Mistisizm ve asketizm,
insanlık tarihinde bu dünya ile öbür dünya arasında tercih yapmada ve dolayısıyla uygarlığın
gelişim seyrinde farklılıklar oluşmasına yol açmıştır. Weber dünya içi (içre) asketizmi
benimseyen Protestanların kapitalizmin mihenk taşı olduğunu düşünmektedir.
İslam uygarlığı ise Weber’in öngördüğü gibi ilkesiz, savruk ve keyfilik içinde yüzen bir
uygarlık değil, tersine ibadetlerden tüm inanç sistemine, günlük yaşantıda devletlerarası
ilişkilere kadar her şeyi belli ilke, nizam ve düzen içerisinde dizayn etmiştir. Bu bakımdan
insanlığın rasyonelleşmesine katkısı çok önemli ve belirleyici olmuştur denilebilir. Weber’in
İslam’da iktisadi adalet üzerine analizleri irdelendiğinde klasik ve klişeler manzumesi
görülmektedir. Kur’an ve İslam devleti üzerine yaptığı bazı doğru tespitler olsa bile yine de
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genel anlamda ilmi eksikliğini ve zihinsel önyargısını yok edebilecek nitelikte
gözükmemektedir. Aslında burada amaç Weber’i yermek değildir, ortalama üstü bir Batı
düşünürünün gözünde İslam algısını ortaya koyabilmektir. Devrevi olarak yükselen ırkçılık,
ötekileştirme, terör ve diğer olumsuz eylemler yüzyıllar boyunca süregelen negatif düşünsel
etkileşimlerin tezahürüdür. İster aydından halka isterse de halktan aydına yansıyan fikirsel
patlamalar denilsin yine de Batının düşünsel paradigması İslamafobiyi körüklemektedir. Eğer
insana yaraşır şekilde savaşmadan ve barış içerisinde yaşanabilecekse bunun temeli de hangi
inançtan, hangi görüşten olursa olsun bireylerin ve toplumların değerlerine hoşgörüyle
yaklaşarak (ki bunun kapsamı ve sınırları her zaman tartışma konusu olmaya muktedirdir)
iletişim gerçekleştirmek zorunda olunduğunun bilincine varılmasıdır. Dolayısıyla Max
Weber’in İslam’da adalet ve iktisadi adalet üzerine yaptığı değerlendirmeler ne çok
abartılmalıdır ne de küçümsenmelidir. Emsal zihin yapısının yerel, ulusal ve uluslararası
alanda ortaya çıkarabileceği çatışmaları engelleyecek uzlaşı ortamını tesis etmek için adil
sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik yapıyı oluşturmak adına iş birliği güçlendirilmelidir. Bu
konuda Rawls, MacIntyre, Nozick, Sandel, Piketty ve Habermas’ın ortaya koyduğu kapsamlı
görüşler ve kuramlar analiz kapsamına alınabilecek değerli bilgiler sunmaktadır.
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YAKLAŞIMINA DAYALI BİR DERS TASARIM ÖRNEĞİ: “SALLER PLANI”
MODÜLÜ
AN EXAMPLE OF COURSE DESİGN BASED ON INTERDISCIPLINARY TEACHING
APPROACH IN SOCIAL STUDIES: “SALLER PLAN” MODULE
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Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora
öğrencisi
ORCID NO: 0000-0003-4488-6213
ÖZET
Eğitim-öğretim ortamları, farklı alanlardaki teknolojik gelişmelerin ardından hızla tek
düzelikten sıyrılarak çok boyutlu bir anlayışa doğru ilerlemektedir. Bu ilerleme, farklı
disiplinlerin ortak bir amaç etrafında birleşmesiyle daha farklı bir anlam kazanmaktadır. Ele
alınan konunun farklı disiplinlerle ilişkilendirilmesi; bütünlüğü sağlamak, çözüm odaklı
düşünmek ve farklı bakış açıları ile ders içeriklerini zenginleştirmek açısından önem arz
etmektedir. Giderek artan bir öneme sahip “Disiplinlerarası öğretim” anlayışıyla örtüşen
derslerden birisi de sosyal bilgiler dersidir. Sosyal bilgiler dersi doğası gereği farklı
disiplinlerle ilişkili ve çeşitli ilgi, yetenek ve becerilere hitap edebilen bir derstir.
Disiplinlerarası anlayışa dayalı sosyal bilgiler derslerinin uygulama boyutunda; modül ve
planlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Araştırmanın amacı bu ihtiyaçtan hareketle disiplinlerarası
sosyal bilgiler öğretimi kapsamında kullanılabilecek bir uygulama örneği sunmaktır. Çalışma
kapsamında oluşturan “Saller Planı” modülü, sosyal bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve
Çevreler” öğrenme alanı “İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler
geliştirir” kazanımından (5.5.5.) hareketle kurgulanmıştır. Sosyal bilgiler öğretimi
kapsamında ele alınan ana kazanımın yanında on farklı kazanımla ilişkilendirme yapılmıştır.
Sosyal bilgiler dışında dokuz farklı disiplinle de ilişki kurularak disiplinlerarası anlayış
yansıtılmaya çalışılmıştır. “Saller Planı” modülünde toplamda on dokuz etkinlik yer
almaktadır. Modül geliştirme sürecinde ilgili konuda akademik çalışmaları bulunan iki
öğretim üyesinin ve alan eğitiminde doktora yapan iki uzmanın görüşleri alınmıştır. Öneriler
ve eleştiriler doğrultusunda modüle son şekli verilmiştir. Çalışmanın disiplinlerarası öğretim
yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olabileceği ve ayrıca kuramsal ve uygulama
bağlamında ilgili literatüre katkı sunacağı öngörülmektedir.
Anahtar sözcükler: Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Modül
Tasarımı
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ABSTRACT
Education and training environments quickly move from monotony to multidimensional
understanding following the technological developments in different fields. This progress
takes on a different meaning when different disciplines unite around a common goal.
Associating the subject with different disciplines is important in terms of ensuring its
integrity, thinking solution-oriented and enriching the course contents with different
perspectives. For these reasons, one of the courses that overlaps with the “interdisciplinary”
approach which has an increasing importance is social studies. Social studies course is related
to different disciplines by its nature and can appeal to various interests, talents and skills. It is
clear that modules and plans are needed in the implementation extent of social studies courses
based on interdisciplinary understanding. From this point of view the purpose of this research
is to present an example of implementation that can be used in the context of interdisciplinary
social studies teaching. The “Saller Plan” module which formed for the study was designed
based on the social studies course’s “People, Places and Environments” learning domain and
“Develops new ideas based on production, distribution and consumption with collaboration”
learning outcome (5.5.5.). Besides this main learning outcome the association was made with
ten different learning outcomes in the context of social studies teaching. Also
interdisciplinary understanding was tried to be reflected by establishing relations with nine
different disciplines apart from the social studies. There are totally fifteen activities in the
“Saller Plan” module. During the module development process, the opinions are taken from
two academicians who have academic studies on the relevant subject and two Ph.D. students
in education field. The module was finalized in accordance with the suggestions and
criticisms. It is anticipated that this study will help to understand better the interdisciplinary
teaching approach and also contribute to the related literature in the context of theoretical and
practical.
Keywords: Interdisciplinary Teaching Approach, Social Studies Teaching, Module Design

GİRİŞ
Günümüz dünyası; gün geçtikte yaşamın birçok alanına yansıyacak şekilde yenilik
süzgeçlerinin içerisinden geçerek değişmekte ve gelişmektedir. Sürekli olarak değişen
paradigmalarla birlikte insanların bilme ihtiyacı ve insanların bilgiye ulaşma tarzları an be an
farklılaşmaktadır. Esasen bu baş döndürücü gelişim süreci tüm insanlığı değişime
zorlamaktadır. Bu süreç, yaşantımızı da oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir eksen üzerinde
yeniden kurgulamaktadır. İnsanoğlu, bu genel ahval içerisinde tek düzeliğinden sıyrılarak;
olay, durum veya problemlere farklı açılardan, farklı metotlar ve farklı disiplinlerle
bakabilecek donanıma sahip olmak zorundadır. Bu açıdan bakıldığında insanlığın karmaşık
gözüken olayları çözümleyebilmesi adına disiplinlerarası bir bakışa sahip olması gerektiği
fikri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Turna ve arkadaşları (2012) bu durumu şu
şekilde izah etmektedir: “Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ardından hayat bulan yeni
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araştırma alanları ve yaklaşımların salt tekil disiplinlere bağlı kalmayıp bu disiplinleri farklı
noktalardan destekleyen diğer disiplinlerden de istifade etmesi zaruridir. Bu gerçekliğin
ışığında insanların çok disiplinli alanlarda eğitim görmeleri gerekmektedir”.
Eğitimde belli bir alanda uzmanlaşmaya dayalı anlayış önemini korumakla birlikte, giderek
artan bir yönelimle yerini disiplinlerarası ve çok disiplinli bir anlayışa bırakmaktadır (Aktan,
2007). Bu bağlamda eğitim sisteminde öğrencilerin disiplinler arasında ilişkiler kurması ve
bu alanlardaki öğrenmelerin bir bütünlük içinde öğrencilere aktarılması hususunda
planlamalar yapılmalıdır. Bu planlamalarda ilişkili olduğu düşünülen tüm disiplinler sürecin
içine katılmalı ve böylelikle disiplinlerarası öğretim anlayışı tam olarak ortaya çıkartılmalıdır
(Arslantaş, 2006). Bu durum programlama açısından da bazı gereksinimler ortaya
çıkarmaktadır. Örneğin; Disiplinlerarası bağlantıları sağlamak adına öğretim
programlarındaki içerik sınırları ortadan kaldırılarak her disiplinin güçlü yanlarına vurgu
yapılmalıdır. Bu anlayışta uygulamadaki seçenekler sonsuz olduğu için disiplinlerarası
öğrenme, eğitim sürecini devamlı olarak destekleyen bir enerji kaynağı olarak vazife
görmektedir (Yarımca, 2011). Disiplinlerası bir anlayışı sürekli olarak besleyen bu enerji
kaynağı aynı zamanda tüm disiplinleri benliğinde toplayarak bir disiplin havuzunu da
meydana getirmiş olur. Tüm disiplinlerin içinde yer aldığı bu havuz, bütünü ve
disiplinlerarası bağlantıları görmemize yardımcı olur.
Tüm bunlara ek olarak disiplinlerarası yaklaşım, öğrenenlerin farklı alanlarda yer alan bilgiyi
birlikte kullanmasına yardımcı olan kavramlar aracılığıyla analiz ve sentez gibi üst düzey
düşünmeye sevk eden bir öğrenme biçimidir (Aybek, 2001). Disiplinlerarası yaklaşımda
öğrenciler gerçek problemlerle yüzleştirilir, bu noktadan itibaren iş birliği ön plana çıkartılır
ve akabinde ise farklı kaynaklarda yer alan bilgiler araştırılır (Crocker, 1996). Bu bakış açısı
ile farklı konulara dair konuların anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmesi ve böylelikle bireylerin
etkin olarak öğrenme faaliyetlerinin içerisinde yer alması öğrenmenin etkililiğini artırır.
Farklı disiplinleri birleştirme okul saatleri içerisinde konuların gereğinden fazla yığılmasını
ve zamanın boşa gitmesini önlemeye ilişkin bir eylemdir (İşler, 2004).
Disiplinlerarası anlayış doğrultusunda oluşturulan derslerden birisi de şüphesiz sosyal bilgiler
dersidir. Sosyal bilgiler dersi doğası gereği, farklı disiplinlerle ilişkili ve farklı türden ilgi,
yetenek ve becerilere hitap eden bir derstir. Disiplinlerarası anlayış bu dersin temellerinde yer
almaktadır. Çünkü sosyal bilgiler dersi insan ve insana ait tüm disiplinlerle ilgilenmekte,
onların içeriğini bütünleştirerek öğretime hazır hale getirmektedir (Gürkan, 2018). Sosyal
bilgiler dersi yap-boz parçalarının bir araya gelmesiyle bir ahenk oluşturduğu gibi sosyal
bilim disiplinleriyle bütünleşmiş bir yapıyı oluşturmaktadır (Demir ve Oğuz-Haçat, 2018). Bu
kapsamda işlenen konuların; tarih, coğrafya, insan hakları ve vatandaşlık şeklinde ayrı ayrı
olarak değil, disiplinler arası bir yaklaşımla işlenmesi gerekliliği belirtilmektedir (MEB,
2018).
Bu gereklilikten hareketle 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda sosyal
bilimler 4., 5., 6. ve 7. sınıf düzeylerinde öğrenme alanları ve kazanımlar aracılığı ile sarmal
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bir yapıda düzenlenmiştir (Demir ve Oğuz-Haçat, 2018). Sosyal bilgiler dersi kapsamında
disiplinlerarası yaklaşımın sürdürülmesi ve geliştirilmesi esastır. Bu noktada Sosyal Bilgiler
öğretiminde disiplinler arası yaklaşımın devam ettirilebilmesi için Sağdıç (2019) şu önerileri
sıralamıştır:
1- Öğretim programlarındaki öğrenme alanları ve kazanımların yerel sorunlar
dikkate alınarak ve toplumun tüm kesimlerinin dâhil edildiği geniş kapsamlı bir
işbirliği ile oluşturulması,
2- Öğretim programlarında disiplinler arası derslere yer ayrılması ve farklı
disiplinlerden öğretmenlerin aynı ortamda birlikte ders yürütebilmelerinin
sağlanması,
3- Aynı hafta içinde disiplinler arası bir konu ya da kavramın farklı branşlara ait
derslerde tartışılabilmesi için öğretim programlarının bütünleşik bir anlayışla
oluşturulması,
4- Disiplinler arası ders dışı etkinliklerin ve gezilerin planlanması,
5- Disiplinler arası proje çalışmalarına öğrencilerin ve öğretmenlerin teşvik
edilmesi,
6- Diğer derslerle yapılacak işbirliklerinin artırılması için zümre öğretmenlerinin
birlikte çalışmalarının sağlanması,
7- Sosyal Bilgiler eğitiminde tarihsel deneyimden daha fazla yararlanılması için
bu konudaki akademik çalışmaların artırılması önerilmektedir.
Sağdıç (2019)’un da ifade ettiği üzere, uygulama örnekleri ile zenginleştirilmiş
disiplinlerarası çalışmalar öğrenciler, öğreticiler ve araştırmacılar adına önemli bir ihtiyaçtır.
Söz konusu ihtiyaçtan hareketle yapılan bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretiminde
disiplinlerarası öğretim yaklaşımına dayalı bir ders tasarım örneği/modülü oluşturulmaya
çalışılmıştır.
MODÜL TASARIM SÜRECİ
Disiplinlerarası bir ders tasarımı oluşturmak için öncelikli olarak literatüre başvurulmuş
gerekli literatür taramasının ardından konu seçimi aşamasına geçilmiştir. Bu bağlamda
tamamen öğrenciler için ve öğrencilerle birlikte on dokuz farklı etkinlikle hayali bir ada
oluşturulmuştur. Adanın adı “Saller Adası” dır. Etkinlikler hem kendi içerisinde ve hem de
diğer etkinliklerle disiplinlerarası bir bağla birbirleri ile ilişkilidir. Bu ilişki sayesinde
öğrencilerin yeni durumlarla karşılaştıklarında yaptıkları çıkarımlar ve ortaya koydukları
ürünler anlamlı bir bütünün oluşmasına hizmet etmektedir.
Kurgulanan ders tasarım örneği içerisinde yer alan on dokuz etkinlik bir senaryo içinde
bütünleştirilmiştir. Modül geliştirme sürecinde ilgili konuda akademik çalışmaları bulunan iki
öğretim üyesinin ve alan eğitiminde doktora yapan iki uzmanın görüşleri alınarak, eleştiri ve

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

108

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

öneriler doğrultusunda son şekli verilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan; ilişkilendirme,
beceri ve değerler Tablo1’de gösterilmiştir.
Tablo1: Modül Planı
Basamaklar

Çalışma Yapılan Alanlar

Modül adı

Saller Adası

Konunun Ders
Kapsamı, Sınıf
Düzeyi ve
Öğrenme Alanı
Ana Kazanım

Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı

SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler
geliştirir.
Sosyal Bilgiler
SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda
bulunur.
SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

Sosyal Bilgiler ve
Diğer Disiplinler
ile İlişkili
Kazanımlar

SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler
tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
S.B.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok
boyutluluğunu açıklar.
S.B.5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini
sorgular.
SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.
S.B.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler
geliştirir.
SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.
Türkçe
T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
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T.3.4.1. Şiir yazar.
T.4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
T.4.4.5. Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar.
T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.
T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır.
Bilişim Teknolojileri
BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
BT.5.3.2.3. Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar.
BT.5.3.2.4. Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular.
BT.5.3.2.5. Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler.
BT.5.3.2.4. Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular.
Görsel Sanatlar
G.3.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını
kullanır.
G.5.1.5. Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.
Müzik
Mü.4.A.1. Birlikte söyleme kurallarına uyar.
Mü.5.A.6. Müzik çalışmalarını sergiler.
Matematik
M.2.2.2.1. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
Fen Bilimleri
F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
5.3.3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
Beceriler:

Kazanımlar
Çerçevesinde
İlişkili Beceri ve
Değerler

Araştırma, Çevre okuryazarlığı, Kanıt kullanma, Karar verme, Dijital
okuryazarlık, Eleştirel düşünme, Tablo, grafik ve diyagram çizme ve
yorumlama, Problem Çözme, Harita okuryazarlığı, Konum analizi, Zaman ve
kronolojiyi algılama, Yenilikçi düşünme, İş birliği, Müziği bireysel veya toplu
yapabilme, Müzikle toplum arasındaki bağı görebilme, Dinleme, söyleme ve
ritimsel etkinliklerle müzik yapabilme, Kendini müzik yoluyla ifade edebilme,
Yaşam becerileri, Analitik düşünme, Medya okuryazarlığı
Değerler:
Adalet, bilimsellik,
yardımseverlik

çalışkanlık,

dayanışma,

özgürlük,

sorumluluk,

Tablo1’de de görüldüğü gibi ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler dersinin “Üretim, Dağıtım ve
Tüketim” öğrenme alanı içerisinde yer alan “SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve
tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir” kazanımı çalışma kapsamında ana kazanım olarak
belirlenmiştir. Ana kazanım ve sosyal bilgiler dersinin merkeze alınmasıyla birlikte diğer
derslerle de bağlantılar kurulmuş ve bu sayede modül disiplinlerası bir anlayış doğrultusunda
şekillendirilmiştir.
Çalışma kapsamında; çalışma yaprağı, boşluk doldurma, soru-cevap, harita oluşturma,
kartopu, marş yazma, bayrak tasarımı, brifing, sergi, oyun hamuru, istasyon, fikir taraması,
altı şapka ve münazara etkinliklerine yer verilmiştir. Etkinlikler oluşturulurken farklı
disiplinler bir araya getirilmiş ve birbirine bağlı etkinlikler bir senaryo ile bütünleştirilmiştir.
Modülde bütünlüğü sağlayan senaryo dâhilinde ilerlenmesi bütüncül bakış açısı kapsamında
parçaların ele alınması mantığının gereğidir. Çalışma kapsamında parça bütün ilişkisine
özellikle dikkat edilmiştir. Modül kurgulanma sürecinde “öğrenciye görelik” ve “yakından
uzağa” ilkesine özellikle dikkat edilerek öğrenci seviyesine ve ilgisine uygun olması noktası
sağlanmaya çalışılmıştır.
Çalışma kapsamında ilişkilendirilen disiplinler ve bu bağlamda oluşturulan etkinlikler
Tablo2’de sunulmuştur:
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Şema 1: Modülde İlişkilendirme Yapılan Disiplinler ve Etkinlik İsimleri
Sınıf: 5
Dersin Adı: Sosyal Bilgiler
Öğrenme Alanı: Üretim, dağıtım ve tüketim
Kazanım: İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Kendi haritanı oluştur
Eğitsel oyna, bayrağını tasarla
SOSYAL BİLGİLER
Ronaldo’nun adası
Benim bir fikrim var
Toprak bizim evimiz
Bayrağını sergile
İstasyonda dur, Saller’i oluştur
Yönetim şeklini belirle

COĞRAFYA
İklimimi tanıyorum
Oyun hamurlarıyla inşa et

MATEMATİK
Koordinatlarını bul

GÖRSEL SANATLAR
Kendi bayrağını tasarla

SALLER
PLANI

TÜRKÇE
Saller adası rehber broşürü
Milli marş yaz
Brifingle bilgilendir
Savunan kazanır

“FEN BİLİMLERİ

PSİKOLOJİ
Şapkanı tak, yönetim
biçimini yorumla

Çevreni tasarla

MÜZİK
Marşımızı okuyalım

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
Değer ver ve iletişim kur

Saller Planı modülünde ilişkilendirme yapılan disiplinler kapsamında üretilen etkinlik
isimleri Şema 1’de sunulmuştur. Modülde başta sosyal bilgiler dersi olmak üzere; Türkçe, fen
bilimleri, bilişim teknolojileri, psikoloji, coğrafya, matematik, görsel sanatlar, müzik, din
kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yer verilmiştir. Böylelikle modül kapsamında toplamda on
adet farklı disiplin/derse yer verilmiştir.
ÖRNEK ETKİNLİKLER
Bu bölümde çalışma kapsamında kurgulanan etkinliklerden iki tanesine yer verilmiştir.
Etkinlikler aşağıdaki gibidir.
Etkinlik 1: Kendi Haritanı Oluştur
İçerik: Bu etkinlikle adanın coğrafi konumu verilen koordinatlar doğrultusunda öğrenciler
tarafından Google Earth vasıtasıyla tespit edilir. Adanın yeri tespit edildikten sonra harita
üzerindeki yeri işaretlenir.
İlişkili kazanımlar:
Kazanım: SB.4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur
(Sosyal bilgiler).
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Kazanım: G.5.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını kullanır
(Görsel Sanatlar).
Kazanım: BT.5.3.2.3. Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar (Bilişim
Teknolojileri).
Etkinlik 2: Milli Marş Yaz
İçerik: Öğretmen sınıfta şu şekilde bir açıklama yapar:
“Değerli arkadaşlar,
Biliyorsunuz ki dünya üzerindeki tüm devletlerin bağımsızlıklarını hatırlatan bazı semboller
vardır. Bunların başında milli marş ve bayrak gelir. Bugün birlikte keşfedip geliştirmekte
olduğumuz Saller adasına bir milli marş yazacağız. Bunun için “Saller Adası Marşını
Seçiyor” isminde bir yarışma düzenleyeceğiz. Yarışmaya bireysel veya grup olarak
katılabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim.”
Etkinliğin sonunda oylamaya sunulan marşlardan en çok oy alan ilk üç marş sınıf panosuna
asılarak sergilenir.
İlişkili kazanımlar:
Kazanım: SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır (Sosyal bilgiler).
Kazanım: T.3.4.1. Şiir yazar (Türkçe).
Kazanım: T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır (Türkçe).
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EŞPOTANSİYEL EĞRİLERİNİ SÜPER ÇEMBERLERE UYDURARAK KARESEL
İLETİM HATLARININ KARAKTERİSTİK EMPEDANSININ HESAPLANMASI
CALCULATION OF THE CHARACTERISTIC IMPEDANCE OF A SQUARE COAXIAL
LINE BY FITTING THE EQUIPOTENTIAL CURVES TO THE SUPER CIRCLES
Dr. Kadir Can ERBAŞ
Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Bağlıca, Ankara
ORCID NO: 0000-0002-6446-829X

ÖZET
Kare kesitli eş merkezli iletim hatlarının karakteristik empedansını hesaplamak için
literatürde çeşitli yaklaşık formüller verilmiştir. Bu formüller deneysel verilerle veya belirli
boyut aralıklarında eksiksiz çözümlerle çakışsa da, menzil dışında olduklarında gerçek
değerlerinden çok uzaktırlar. Kesin analitik çözümler ise çok karmaşık hesaplamalar
içerdikleri için kullanışlı görünmemektedir.
Bu çalışmada, geniş bir aralıkta kare eş merkezli iletim hatlarının karakteristik empedansını
veren basit ve tutarlı bir formül bulunması amaçlanmıştır. Bu amaçla iletim hattındaki eş
potansiyel hatların çevresi için uygun bir fonksiyon önerilmiş ve empedans formülü Gauss
yasası uygulanarak elde edilmiştir. Formül deneysel veriler kullanılarak düzeltildiğinde,
ortalama% 0.6'lık bir hata ile 1 ila 100 arasında bir oranda çalışan bir formüle ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Laplace Denklemi, Karekteristik Empedans, Karesel İletim Hatları

ABSTRACT
Various approximate formulas are given in the literature to calculate the characteristic
impedance of square coaxial transmission lines. Although these formulas coincide with
experimental data or complete solutions in certain size ranges, they are far from their actual
values when they are out of range. Precise analytical solutions, on the other hand, do not
seem useful because they contain very complex calculations.
In this study, it is aimed to find a simple and consistent formula which gives the characteristic
impedance of square coaxial transmission lines over a wide range. For this purpose, a suitable
function was proposed for the circumference of the equipotential lines in the transmission
line and the impedance formula was obtained by applying Gauss' law. When the formula was
corrected using experimental data, a formula working at a size ratio of 1 to 100 was reached
with an average error of 0.6%.
Keywords: Laplace Equation, Characteristic Impedance, Transmission Lines
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1. INTRODUCTION
Calculation of the characteristic impedance or capacitance of a transmission lines requires
very complicated mathematics if the shapes of the boundaries are not circular symmetric.
Especially for rectangular conductors, an exact mathematical treatment is very hard because
of discontinuities around the corners. There are many studies in the literature trying several
approaches such as experimental, numerical, and approximated methods to solve this
problem.
Experimental studies are based on the measurement of characteristic impedance by
constructing several experimental setups but it is hard to summarize the results with a simple
formula. Omar and Miller determined the characteristic impedances for different inner and
outer structures (square-square, circle-circle, square-circle and ellipse-ellipse) by measuring
the impedance from experimental setups and they tabulated their experimental results for
rectangular transmission lines for some dimensions [1].
Numerical studies about the calculation of impedance include finite difference method,
charge simulation method (CSM), finite element method (FEM), equivalent electrode method
(EEM) and network model decomposition method [2-10]. These techniques are applied to the
transmission lines with right-angled troughs and the results are tabulated or plotted as charts.
Transmission lines, whose cross-sections have right-angled construction, are generally
analyzed by the elliptic integrals together with conformal transformation techniques [11-13].
However, the calculation of the impedance using elliptic functions is a tedious process
because it requires some sub-calculations to obtain the desired value [14]. Therefore, some
alternatives to the elliptic integral calculations have been developed by expressing the
impedance of coaxial squares with simple approximated formulas.
One of the formulas proposed by Green [10] can explain the characteristic impedance if the
ratio of the sides of coaxial squares is greater than 2.
0.926∙𝑏

𝑍0 = 136.7 log10 (

𝑎

) , 2.5 ≤

𝑏
𝑎

≤4

(1)

where a and b are the dimensions of the squares and Z0 is the characteristic impedance.
Other approximate formulas are given in Eq.2-3 [02,14, 15].

𝑍0 = 138.06 log10

0.914𝑏
𝑎

, 𝑖𝑓

𝑎

𝑍0 = 47.09
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The results of the studies performed by experimental measurements and numerical
calculations were presented in tables or charts in the literature. One of the disadvantages of
these methods is that they give exact results of impedance only for some specific dimensions.
On the other hand, analytical solutions of complicated functions make the calculation process
tedious. Simple approximate formulas developed to solve the problems above give proper
estimations of impedance in a narrow dimension interval but they fail when the interval
dimensions are exceeded.
In order to solve these problems in the literature, it is aimed to formulate the characteristic
impedance of the square coaxial transmission line of Fig.1 on a wide dimensional ratio scale.
For this purpose, the equipotential curves generated in the transmission line were modeled
with a single parameter and Gauss's law was applied over these closed curves. The capacity
and impedance formulas were obtained by calculating the potential difference resulting from
Gauss' law.
THE METHOD
When a very long cylinder with a square cross-section is held at constant potential, the
equipotential lines that will be formed around it are calculated with “MATLAB PDE tool”
(Fig.2). With the same computer program, the equipotential curves formed between two
concentric frames are also shown in Fig.3. When these figures are examined, it is seen that
the equipotential curves in Fig.2 start from the square and become circular at infinity, and
those in Fig.3 suddenly turn to the square after approaching the circle. These shapes can be
modeled with super circles whose degrees are ranging from 2 to infinity.

Fig.1: Cross-section of the transmission line

12-14 Nisan 2019

11 - 12 Ağustos 2020

ÖZET KİTABI

KONGRE KİTABI

www.europenjournal.com

www.izdas.org

117

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

Fig.2: Contour plots around a square line.

Fig.3: Contour plots between two coaxial squares.

1.1. About Super Circles
Super circles are closed curves credited by Gabriel Lame represented by Eq.4

𝑥 𝑛 + 𝑦 𝑛 = 𝜇𝑛

(4)

where n is degree and μ is the radius of the curve [16-17]. As shown in Fig.4, the shape of the
super circle moves from circle to square as n goes from 2 to infinity [18]. One of the
advantages of super circles is that they can model some closed curves by parameterization
methods [19].
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Fig.4: Lame super circles with different degree of n [20].
Cylindrical capacitor with a squared cross-section, kept in a constant potential, has
equipotential lines which evolve from a square to a circle (Fig.2). This may be modeled by
super circle representation of Eq.4 with n assigned as a function of radius μ (Eq.5). When n
goes from 2 to infinity, the shape goes from circle to square.
If each equipotential curve is considered a closed super circle with a radius of μ, the
following equations can model these curves (Fig.2) [21, 22].

𝑥 𝑛(𝜇) + 𝑦 𝑛(𝜇) = 𝜇 𝑛(𝜇)

(5)

lim 𝑛(𝜇) = ∞, lim 𝑛(𝜇) = 2

𝜇→𝑎

𝜇→∞

(6)

1.2. Solving Laplace Equation
In this case, electric field is also assumed to be one-dimensional and the magnitude is
uniform throughout an equipotential line.

⃗ 𝑉 → 𝐸⃗ = − 𝑑𝑉 𝜇̂
𝐸⃗ = −∇

(7)

𝑑𝜇

One can use Gauss’ Law, which can be derived from Laplace equation, to obtain a
capacitance formula as in Eq. 8-11 where A(μ) is the side area of the equipotential surface, L
is the length of the square cylinder, q is the charge on the square cylinder, P(μ) is the
perimeter of the cross-section line of the equipotential surface and ε0 is the permittivity of
vacuum.

𝑞
∯ 𝐸⃗ ∙ 𝑑𝐴 = 𝜀

(8)

0

−
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𝑑𝑉
𝑑𝜇

=−

𝑞

(10)

𝜀0 ∙𝑃(𝜇)∙𝐿

∆𝑉 = −

𝜇=𝑏 𝑑𝜇

𝑞
𝐿∙𝜀0

∫𝜇=𝑎

(11)

𝑃(𝜇)

Characteristic impedance (Z0) and capacitance per unit length (Cl) formulas [2,23] are given
by
𝑍0 =
𝐶𝑙 =

1

(12)

𝑐∙𝐶𝑙
𝑞

(13)

𝐿∙∆𝑉

where c is the speed of light in vacuum. Finally, a characteristic impedance formula in terms
of perimeters can be obtained as Eq.14 by combining Eq. 11-13.

𝑍0 =

1
𝑐∙𝜀0

𝜇=𝑏 𝑑𝜇

∫𝜇=𝑎

(14)

𝑃(𝜇)

Eq.14 can be used as an approximation to find characteristic impedance or capacitance per
unit length where the circumference of the equipotential curves can be modeled with a single
parameter. Not only for the transmission line or waveguides, but also for finding the
capacitance or potential field of 3D closed surfaces, Eq.9 can be applied for appropriate
symmetries.
1.3. Assigning the Characteristic Impedance Formula
Perimeter function P(μ) can be expanded by the product of the radius μ and the perimeter
coefficient α(μ) (Eq.15). Coefficient α(μ) has a value of 2π for circle and 8 for a square; and
it varies with radius μ as in Fig.4a.

𝑃(𝜇) = 𝜇 ∙ 𝛼(𝜇)

(15)

Although equipotential lines get squared near the outer trough, it can be seen that the effect is
negligible from Fig.3 which is plotted by “Matlab PDE tool” numerically. It is also
confirmed by the paper published by Riblet [24]. Therefore, it will give less error to assume
as if there is a rounded outer square with coinciding equipotential line instead of the perfect
square with side length of 2b. For this reason, the variation of α(μ) can be approximated as
Fig.5a.
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Fig.5: Variations of the perimeter coefficient (a) and its reciprocal (b) with the
dimension μ.
It is convenient that to suggest a function for 1/α instead of α itself so that taking the integral
will be easier. Fig.5b shows the variation of 1/α with μ between a=1 and infinity. According
to the figure, one can propose a function given by Eq.16 where A, B and m are unknown
parameters.
1
𝛼(𝜇)

= 𝐴 + 𝐵𝜇−𝑚 , 𝑚 > 0

(16)

Boundary conditions for this function determine the values of A and B because α=8 at μ=1,
and α=2π as μ goes to infinity. With the proper values of A and B, the coefficient is given by
Eq.17 with only one unknown parameter m>0.

1
𝛼(𝜇)

=

1
2𝜋

1

1

8

2𝜋

+( −

) 𝜇−𝑚 , 𝑚 > 0

(17)

For simplicity, radius of the square can be taken as unity (a=1) and outer boundary as “b=s”.
Taking the value of 1/c.ε0 = 376.72, Eq.14 becomes and develops as seen in Eq.18-21.
𝜇=𝑠

𝑍0 = 376.72 ∫𝜇=1

𝜇=𝑠 𝑑𝜇

𝑍0 = 376.72 ∫𝜇=1

𝑍0 = 376.72 [

1
2𝜋

𝜇

[

1

2𝜋

𝑑𝜇

(18)

𝛼(𝜇)∙𝜇

1

1

8

2𝜋

+( −

1

1

8

2𝜋

ln 𝜇 + ( −

𝑍0 (𝑠) = 59.96 ∙ ln 𝑠 + 12.87

) 𝜇−𝑚 ]

)

𝜇 −𝑚 𝑠

]

−𝑚 1

(𝑠 −𝑚 −1)
𝑚

(19)

(20)

(21)

In the literature, defining the ratio of a/b is more popular than b/a so taking a/b=t or t=1/s
gives:
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𝑍0 (𝑡) = −59.96 ∙ ln 𝑡 + 12.87

(𝑡 𝑚 −1)
𝑚

(22)

1.4. Finding the Formula by Fitting the Function
Eq.22 ensamples the characteristic impedance Z0 of a coaxial square transmission lines as a
function of side length ratio of t. However, it has still an unknown parameter m. To find m,
Z0(t) in Eq.22 can be fit to some numerical results of Z0 published by Gunston [14] (see Tab.1
for the curve fitting results).
According to the results of curve fitting, the power parameter m is found to be 2.278 so the
final characteristic impedance formula for the square transmission lines is obtained as:

𝑍0 (𝑡) = −59.96 ∙ 𝑙𝑛 𝑡 + 5.65 ∙ (𝑡 2.278 − 1)

(23)

RESULTS AND DISCUSSION
Curve fitting results of Eq.22 are tabulated and plotted in Tab.1 and Fig.6. In Tab.2, t is the
ratio of side lengths (t=a/b<1) of inner and outer squares respectively. Ze and Zc are
experimental [14] and calculated (from Eq.23) data respectively in units of ohm.
Table 1

Results of curve fitting of eq.22

Z=59.96*log(t)+ 12.87*(t^m - 1)/m
Coefficients (with 95% confidence
bounds):
m = 2.278 (3.25, 3.305)
Goodness of fit: SSE: 3.542; Rsquare: 1
Adjusted R-square: 1; RMSE:
0.2054

Fig.6: Results of Curve fitting of Eq.22
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Table 2. Experimental and calculated values
t

Ze

Zc

t

Ze

Zc

t

Ze

Zc

0.01 270.7 270.5 0.29 68.9 68.9 0.57 29.3 29.5
0.02 229.1 228.9 0.30 66.9 66.8 0.58 28.4 28.5
0.03 204.8 204.6 0.31 64.9 65.0 0.59 27.4 27.5
0.04 187.6 187.4 0.32 63.0 63.2 0.60 26.5 26.9
0.05 174.2 174.0 0.33 61.2 61.3 0.61 25.5 25.8
0.06 163.3 163.1 0.34 59.4 59.5 0.62 24.6 24.8
0.07 154.0 153.8 0.35 57.7 57.9 0.63 23.8 24.1
0.08 146.0 145.8 0.36 56.0 56.2 0.64 22.9 23.1
0.09 139.0 138.7 0.37 54.4 54.5 0.65 22.0 22.4
0.10 132.7 132.4 0.38 52.8 53.0 0.66 21.2 21.6
0.11 126.9 126.7 0.39 51.3 51.4 0.67 20.4 20.5
0.12 121.7 121.5 0.40 49.8 50.0 0.68 19.6 19.8
0.13 116.9 116.7 0.41 48.4 48.6 0.69 18.8 19.1
0.14 112.5 112.3 0.42 47.0 47.1 0.70 18.0 18.3
0.15 108.3 108.2 0.43 45.6 45.9 0.71 17.3 17.5
0.16 104.5 104.3 0.44 44.2 44.4 0.72 16.5 16.8
0.17 100.8 100.7 0.45 42.9 43.1 0.73 15.8 16.0
0.18 97.4

97.3

0.46 41.6 41.8 0.74 15.1 15.2

0.19 94.2

94.0

0.47 40.4 40.7 0.75 14.4 14.4

0.20 91.1

91.0

0.48 39.2 39.3 0.76 13.7 14.0

0.21 88.2

88.1

0.49 38.0 38.2 0.77 13.0 13.2

0.22 85.4

85.4

0.50 36.8 37.1 0.78 12.3 12.4

0.23 82.7

82.7

0.51 35.7 35.9 0.79 11.7 12.0

0.24 80.2

80.2

0.52 34.6 34.7 0.80 11.0 11.1
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0.25 77.8

77.7

0.53 33.5 33.8 0.81 10.4 10.3

0.26 75.4

75.4

0.54 32.4 32.6 0.82 9.7

9.9

0.27 73.2

73.1

0.55 31.4 31.7 0.83 9.1

9.0

0.28 71.0

71.0

0.56 30.3 30.8 0.84 8.5

8.6

CONCLUSION
In this study, a simple characteristic impedance formula for square coaxial transmission lines
has been proposed. It is shown that the formula works in a wide range of length ratio,
between 0.01 < a/b <0.84, with a root mean squared error (RMSE) of 0.2054 and mean
absolute percentage error (MAPE) of 0.6%. In addition, this study may lead up a new
approximate solution technique for boundary value problems by fitting the level curves to
super ellipses. For a future suggestion, these methods can be generalized to other shapes of
boundaries such as rectangles, ellipses, etc.
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BAYBURT YÖRESİ HALK EZGİLERİNİN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ
Öğr. Gör. Ahmet Selçuk BAYBURTLU
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü TÜRKİYE
ORCID NO: 0000-0002-6906-2694
ÖZET
Bu araştırmada, TRT repertuarındaki Bayburt yöresi halk ezgilerinin kırık hava ve uzun hava
türlerine göre ayrımı ve TRT repertuarındaki Bayburt yöresi halk ezgilerinin Bayburt yöresi
halk ezgilerinin konu farklılıkları bakımından nasıl bir dağılım gösterdiği incelenmiştir.
Araştırmada tarama modeli ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Literatür taramasından
elde edilen sonuçlar araştırmada materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde
literatür taraması ve betimsel durum analizi tekniği kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar
mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini dikkate alarak, durumlar
arasındaki etkileşimi açıklamaya çalışan, olayların, objelerin, varlıkların, kurumların,
grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimleyen araştırmalardır.
Bu sebeple öncelikle TRT repertuarında bulunan Bayburt yöresi halk ezgilerinin usulleri,
konu dağılımı, makam analizi, uzun ve kırık hava olarak dağılımı tablo ve grafik halinde
yorumlanmıştır.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Bayburt yöresinde 36 halk müziği tespit edilmiştir ve
Bayburt Türküleri tamamı kırık hava formunda olduğu saptanmıştır. Bayburt halk ezgilerinin
usul yapısının ise %33 ü 10/8, %17’ si 9/8, %5’ i 7/8, %17’ si 2/4, % 5’ i 12/8, % 3’ ü 7/4,
%8’ i 4/4, %6’ 6/8, %6’ si 5/8 olduğu saptanmıştır. TRT repertuarında Bayburt türkülerini
%67’ si Aşk ve Sevgi, %11’i Özlem, %9’ u Ayrılık, % 7’ si Doğa ve Memleket, %4’ ü
Gurbet, % 2’ si Din olarak saptanmıştır. Makamsal olarak ise Uşşak Makamı, %61, Karcığar
Makamı %3, Mahur Makamı %3, Hüseyni Makamı %11, Çargâh Makamı %14, Hicaz
Makamı %3, Buselik Makamı %5 olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın sonucunda derleme çalışmaları yapan üyelerin ve müzisyenlerin yörede okunan
uzun havaları repertuara eklemediği tespit edilmiştir. Yörede yapılacak çalışmaların bu eksiği
giderilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler; Bayburt, Müzik, Halk Müziği, Kültür

ABSTRACT
This study, the distinction of Bayburt folk melodies in TRT repertoire according to broken air
and long air types and how Bayburt folk melodies in TRT repertoire differ in terms of subject
differences.
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Research, scanning model and descriptive analysis technique were used. The results obtained
from the literature review were used as materials in the research. Literature scanning and
descriptive situation analysis technique were used to conduct the study. Descriptive research
is research that describes what events, objects, assets, institutions, groups and various areas
are, trying to explain the interaction between situations, taking into account the relationship of
existing events to previous events and conditions.
This reason, the methods, subject distribution, authority analysis, distribution of long and
broken air in the folk melodies of Bayburt region in the TRT repertoire are interpreted in
tables and graphics.
According to the results obtained in the study, 36 folk music has been determined in Bayburt
region and it has been determined that Bayburt Turks are all in broken air form. The
procedural structure of Bayburt folk melodies is 33% 10/8, 17% 9/8, 5% 7/8, 17% 2/4, 5%
12/8, 3% 7 / 4, 8% 4/4, 6% 6/8, 6% 5/8. TRT repertoire, Bayburt folk songs were determined
as 67% Love and Affection, 11% Longing, 9% Separation, 7% Nature and Hometown, 4%
homesickness, 2% Religion. In terms of tune, Uşşak tune, 61%, Karcigar tune 3%, Mahur
tune 3%, Hüseyni tune 11%, Çargah tune 14%, Hicaz tune 3%, Buselik tune 5% determined.
As a result of the research, it was determined that the members and musicians who compiled
the studies did not add the long airs read in the region to the repertoire. This shortcoming
needs to be done in the region.
Keywords; Bayburt, Music, Folk Music, Culture

1. GİRİŞ
Halk ezgileri sadece sesler topluluğu değil, kültürel bir yapıya bağlı yöre insanının yaşam
biçimlerine’ de bağlıdır. Halk ezgileri ise yöre insanının kültürünü yansıtan düşünce ve
davranışlarım dışa vurumu’ dur. Bilindiği üzere bir çok müzik türü bulunmaktadır. Bu müzik
türleri içerisinde insana en yakın olan duygu ve düşüncelerini yansıtan halk ezgileridir.
Türkülerin insanın hayal dünyasını saran kuvvetinden söz eden Ahmet Hamdi Tanpınar,
“Anadolu’nun romanını yazmak isteyenler, ona mutlaka türküler yoluyla gitmelidir” demiştir
(Özbek, 1998: 11). Halk ezgileri ise Anadolu’da konuşan dil kadar kendine özgü ve köklü bir
yapıya sahiptir (Gazimihal, 2006:125).
Anadolu coğrafi bakımdan farklılıklar göstermektedir. Ortak özellikler o bölgede yaşayan
insanların duygu ve düşüncelerinin tasarımlarını oluşturmaktadır. Halk ezgilerinin sözlerinde
bu ortak özellikler görülse de icra bakımından farklılıklar göstermektedir. Uluslararası
platformda ise kültür tarihi coğrafi acıdan, sosyal ekonomik gelenek ve görenek bakımından
farklılıklar göstermektedir (Bayburtlu, 2016; 264).
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“Sözü ve müziği ile Türk insanının kültürünü, yaşam biçimini, geçmişini, coğrafi konumunu
ve sosyoekonomik yapısını en belirgin en canlı biçimde yansıtan öğeler, halk ozanları ve daha
sonra da aşıklar tarafından tarihin akışı ve anonimlik özelliği içinde bestelenen halk ezgileri,
ayrıca deyiş, dil, edebiyat, giyim, el işi, dini inanışları, yöresel oyunları, gelenek ve
görenekleri, köy hayatı ve töresinin oluşturduğu çeşitli halk oyunlarıdır.” ( Budak, 2006: 12).
Toplulukları ifade eden pek çok unsur bulunmakla birlikte en önemli iki öğe kültür ve
müziktir. Toplumun varlığını devam ettirmesi, geleceğe önemle bakması için kültürel
özelliklerin devamına, yöresel müziklerine, gelenek ve göreneklerine önem vermesi gerekir
(Bayburtlu, 2016; 264).
Bilenen en eski zamanlardan beri çoğu insana ev sahipliği yapmış olan Bayburt, dil, din,
yöresel oyunları, gelenek ve görenekleri ile zengin bir mirasa sahiptir.
Şehir ismini Ortaçağ Ermeni devleti kaynaklarına göre Payberd; Bizans kaynaklarında
Payper, Baberd ve Paypert olarak bilinmektedir. 13. yüzyıl sonlarına doğru bölgeden geçen
Marco Polo’nun seyahatnâmesinde Paipurth ve Baiburt olarak bilinir. Arap kaynaklarında ise
Babirt; II. Mesud adına 1291’de basılan bir parada Baypırt; Akkoyunlu tarihinden bahseden
güncel eserlerde Papirt şeklinde bilinmektedir. Bu kelimenin son hecesi “berd”in “yüksek
kale” olarak bilinsede bir anlam ifade etmemektedir. Osmanlı devleti arşivlerinde ise ise
şehrin ismi günümüz ismi Bayburd olarak bilinmektedir (Miroğlu 1992: 226).
1.1.Türk Devletlerinden Önce Bayburt
M.Ö 4000’ lerin sonlarına doğru tarih kaynaklarında bilinse de Paleolitik dönemlerde de
yaşam izlerin görülmektedir. Bu nedenden dolayı Bayburt ve çevre illerde yaşam izleri
görülmektedir. Kalkolitik dönem ve İlk Tunç Çağ da Erzurum ve Bayburt diğer illere göre
daha önem arz etmektedir. Karaz kültürel kalıntılatı ilk olarak bu dönemlerde
tarihlenmiştir(Ünsal 2006: 36-52).
Yer yüzeyi araştırmalarında bulunan Roma kalıntıları, Roma İmparatorluğu’nun bölgede
hakımıyetiinin bulunudugu ve imparatorluğun ikiye bölünmesi ile birlikte bölgenin, Bizans
topraklarına dâhil edildiği ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda
Bayburt, Bizans
İmparatorluğunun önemli bir Doğu sınırı olmuştur. (Bayburt Nüfus Defterleri 2015: 17). Bu
dönemde Bizans İmparatoru Iustinianos Bayburt Kalesi’ni sağlamlaştırmış ve şehir daha
sonra Arap fetihleri esnasında Bagrat ailesinin hâkimiyetine girmiştir (Miroğlu 1992: 226).
1.2. Türk Devletleri Döneminde Bayburt
M.S. 1054 yılına kadar birkaç kez Müslümanların saldırılarına uğrayan Bayburt, Türk
topraklarına dahil edilmesi için Tuğrul Bey döneminde ve Malazgirt Zaferi sonucunda
Selçukluların buraya yerleşmesini beklemektedir. Türklerin Anadolu’daki ilk yerleşim
alanlarından biri olmuştur. Elde edilen zaferler sonucunda Sultan Alparslan Bayburt’u
komutanlarından Ebu’l Kasım Saltuk’a ödül olarak vermiştir. 1202 senesinde Bayburt Türk
Selçuklularına verilse de 1230 yılında Konya’ya tabi olmuştur. (Arslan 2015: 188),
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Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilen Bayburt, 1514 yılında ve Erzincan ile birlikte uç
beylerbeyliği olarak ilan edilmiştir. Tabi olduğu beylerbeyliği değişse de 16. Yüzyılda
Bayburt’un on mahallesi bulunmaktadır. Toplam nüfus oranı 1516 yılında 2.477, 1520 yılında
4.935, 1530 yılında 3.231 ve 1591 yılında 5.630 olarak tespit bilinmektedir. 16. Yüzyıl
sonlarında ise nüfusu oranı artmış nüfusun büyük çoğunluğu Hıristiyan olarak bilinmektedir.
(Miroğlu 1992: 227).
Şehirde sonraki yıllarda Müslüman nüfusu artmıştır. Yavuz Selim den sonra tahta geçen
Kanuni döneminde ise şehir daha da kıymete binmiştir (İnbaşı 2007: 91).
17. yüzyılda meydana gelen Celali ayaklanmasında Bayburt, Kuyucu Murad Paşa’nın
bulunduğu yerleşim yeri konumuna gelmiştir. Hatta Trabzon Beylerinin zulüm uğrayan
Bayburt halkını kurtardığı bilinmektedir (Özger 2008: 35-37).
Bayburt, özellikle Doğu’ya yapılan seferlerde ana odak merkezi durumuna gelmiştir.
Cumhuriyet ilanına kadar Rus işgalleri dışında herhangi bir siyasi olay yaşanmamıştır
(Mollamahmutoğlu vd. 2012: 17).
1919 yılı Milli Mücadele Döneminde Bayburt Hart nahiyesinde Şeyh Eşref ve müritleri
tarafından direniş göstermiştir. Belirli bir süre devam eden bu isyan, isyancıların öldürülmesi
ve müritlerin tutuklanması ile sonlanmıştır (Ural 2009: 59-60; Eliaçık 2015: 138).
Ermeni olayları ve yaşanan göçler Bayburt tarihinde önem arz etmektedir. İlk kez
Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile ortaya çıkan ve Batı güdümünde bağımsız bir Ermeni
devleti kurulması fikri bu yüzyılın ikinci yarısında gelişen önemli siyasi dönemlerden biridir.
Avrupa devletlerinin desteğini alan Ermeniler birçok olay çıkartmıştır. 1895 senesinde önemli
çatışmalara vuku bulmuştur (Özger 2008: 49-50).
1.3. Bayburt Yöresi Müziği Kültürel Özellikleri
“Müzik Kültürü; topluluğun bireyi olarak insanın, genel kültürün yanında elde ettiği müzik
zanaatına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile müzik platformunda geçerli ahlak
kuralları, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir
bütündür” (Günay, 2006: 99).
Bayburt Türkiye Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Bayburt halk
ezgileri ve yöresel halk oyunları birçok çeşitlilik göstermektedir. Türk toplumunun Dünyanın
her köşesine göç etmesi sonucuna bağlı kalarak ağız, tavır, şive, ritim yapısı yönüyle çok
çeşitlilik göstermektedir. Bayburt yöresinde ise halk ezgileri TRT repertuvarı göz önüne
alındığında tamamı kırık hava olarak görülmektedir.
Bölgede kullanılan enstrümanlar Bağlama, Kaval, Def, Tulum, Mey, Davul, Kemence’ dir.
Kültürün pek çok taşıyıcısı bulunmaktadır. Toplulukları ifade eden unsurların başında ise
müzik gelmektedir. Müzik aracılığı ile gelecek nesillere örf, adet, gelenek ve görenekler
bırakılmıştır.
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“Her milletin kendi insanının genel folklor kuralları içinde oluşan bir sanatı bulunmaktadır.
Örf, adet ve gelenekler içinde doğan bu halk sanatı, ezgi ve ritimden oluşmuşsa ‘halk müziği’,
söz ve şiirden oluşmuşsa ‘halk edebiyatı’, veya bir takım ritmik hareketlerden oluşmuşsa
‘halk oyunları’ adı altında kültür varlığını devam ettirmektedir”(Hoşsu,1997: 3).
“Daha çok hece vezni, az da olsa aruz vezni ile yazılmış Türk Halk Edebiyatı’na ait sözlerin,
genel olarak basit, kolayca anlaşılabilir ve küçük soluklu ezgilendirilmesi sonucu oluşur. Bu
ezgilerin en önemli özelliği, genel olarak bezekli oluşları yanında, yoğun sekileme
içermesidir. Türkü aynı zamanda Türk Halk Edebiyatı’nda bir şiir türünün adıdır” (Akdoğu,
1996: 149,150).
“Türk sözcüğünün sonuna Arapça “ile” eki olan i’nin eklenmesi ile türetilmiştir. Bir nazım
biçimi ya da halk şiirinin türlerinden biri olarak tanımlanan türkünün öteki halk şiiri
türlerinden farkı ezgisinden gelir. Örneğin koşma türündeki bir şiir, türkü ezgisi ile söylenince
türkü sayılır. Bu yüzden halk arasında ezgi ile söylenen bütün halk şiirleri türkü olarak
görülmüştür” (Say, 1992: 1233).
Bayburt halk ezgileri içerisinde, aşk, sevda, hasretlik, doğa olayları, ayrılık ve gurbet
temalarını bulundurmaktadır. Yörede genel olarak ezgiler 4-5 ses içeresinde oluşmaktadır.
Eserler genel olarak Uşşak ve Hüseyni makamı seyrinde oluşturulmuştur.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırma, TRT repertuarına kayıtlı Bayburt yöresine türküleri belirlemek, bu türkülerin
kırık hava ve uzun hava türlerine göre dağılımı incelenmek, halk ezgilerini konularına göre
ayırmak, Usul yapılarını belirlemek ve makamsal analiz tespiti amacıyla hazırlanmıştır.
2.3.Araştırmanın Önemi
Bayburt yöresi, fiziki konumu, yaşam biçimi ile farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar
yöre halk ezgilerinin de konusu olmuştur. Araştırma bu farklılıkları tespit etmek amacı ile
hazırlanmıştır. Araştırma diğer bir yönü ile Bayburt yöresinde ilk olarak disiplinler arası
çalışmaya önemli bir katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
2.4.Yöntem
Araştırma betimsel tarama yöntemi ile hazırlanmıştır.
2.5.Araştırmanın Modeli
Bu araştırmanın yürütülmesinde literatür taraması ve betimsel durum analizi tekniği
kullanılmıştır. Kayıtlardan ve literatür taramasından elde edilen bilgiler materyal olarak
kullanılmıştır. Kullanılan bilgiler (veriler), belgesel kaynak tarama, çözümleme tekniği ile
elde edilmiştir. Bu araştırmanın yürütülmesinde literatür taraması ve betimsel durum analizi
tekniği kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla
ilişkilerini dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamaya çalışan, olayların,
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objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimleyen
araştırmalardır (Kaptan, 1995: 59).
3. BULGULAR
TRT repertuarından elde edinilen veriler doğrultusunda Bayburt ilinde 36 halk müziği tespit
edilmiştir.
Tablo 1; TRT Bayburt Yöresi Halk Müziği Kırık Ve Uzun Hava Dağılımı
TÜRKÜ ADI
1 Al Çuha Mavi Çuha
2 Arpalar Orak Oldu
3 Ay Doğar
Ayistan’dan
3 Baba Ben Derviş
miyem
4 Bacadan Aşıyor
Ayvanın Dalı
5 Bayburt’un İnce
Yolunda
6 Bayburt’un
Dağlarında Tabakam
Kaldı
7 Bebek
8 Ben Feleği Gördüm
9 Bugün Bizde Düğün
Var
10 Bugün Günlerden
Cumadır Cuma
11 Çini De Bilezik
Kolunda
12 De Get Bayburt De
Get
13 Deli Kız Sinin
Geliyor
14 Dünürcüler Geldiler
15 Dur Yerinde
16 Ey Gül Dalı Gül
Dalı
17 Geydim Çarıklarım
18 Gidin Sorun
Babasına
19 Gül Koydum Gül
Tasına
20 Can Maral Can
21 Güzel Al Giyinmiş
22 Güzel Vasfeyleyim
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*
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Hallerin Senin
23 Kara Basma İz Olur
*
2/4
24 Karanfil Eker misin
*
4/4
25 Karşıki Tarlada
*
5/8
Herg Eden Oğlan
26 Koçları Vurdum
*
9/8
Dereye
27 Köprünün Altı
*
2/4
Diken
28 Küp Dibinde
*
2/4
Pastırma
29 Kuşburnu Derde
*
5/8
Derman
30 Mendilinde Kar
*
6/8
Getir
31 Örene Bak Örene
*
9/8
32 Salladım Girdim
*
10/8
Bağa
33 Sarı Kavun Dilimi
*
10/8
34 Söyleyin
Bayburt’un Vasfı
*
9/8
Halini
35 Vardım ki
Yurdundan Ayak
*
10/8
Göçürmüş
36 Yılan Akar Gamışa
*
4/4
Grafik 1; TRT Bayburt Yöresi Halk Müziği Kırık Hava, Uzun Hava Dağılımı
Uzun Hava
0%

Kırık Hava
100%
Kırık Hava

Uzun Hava

Grafikten anlaşıldığı üzere TRT Bayburt Türküleri tamamı kırık hava formundadır.
Grafik; 2 TRT Bayburt Yöresi Halk Müziği Usul Yapısı Dağılımı
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6/8.
6%

5/8.
6%

4/4.
8%

10/8.
33%

7/4.
3%
12/8.
5%

2/4.
17%

10/8.

9/8.

7/8.

7/8.
5%
2/4.

9/8.
17%
12/8.

7/4.

4/4.

6/8.

5/8.

Grafikten anlaşıldığı üzere Bayburt halk ezgilerinin %33 ü 10/8, %17’ si 9/8, %5’ i
7/8, %17’ si 2/4, % 5’ i 12/8, % 3’ ü 7/4, %8’ i 4/4, %6’ 6/8, %6’ si 5/8 dir.
Tablo 2; TRT Bayburt Yöresi Halk Müziği Konularına Göre Dağılımı
TÜRKÜ ADI
1 Al Cuha Mavi
Cuha
2 Arpalar Orak
Oldu
3 Ay Doğar
Ayistan’dan
3 Baba Ben
Dervişmiyem
4 Bacadan Aşıyor
Ayvanın Dalı
5 Bayburt’un İnce
Yolunda
6 Bayburt’un
Dağlarında
Tabakam Kaldı
7 Bebek
8 Ben Feleği
Gördüm
9 Bugün Bizde
Düğün Var
10 Bugün
Günlerden

Aşk/
Sevgi

Doğa /
Memleket
Sevgisi

Din

Özlem

Ayrılık

*

*

*

*

Gurbet

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
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Cumadır Cuma
11 Çini De Bilezik
Kolunda
12 De Get
Bayburt De Get
13 Deli Kız Sinin
Geliyor
14 Dünürcüler
Geldiler
15 Dur Yerinde
16 Ey Gül Dalı
Gül Dalı
17 Geydim
Çarıklarım
18 Gidin Sorun
Babasına
19 Gül Koydum
Gül Tasına
20 Can Maral Can
21 Güzel Al
Giyinmiş
22 Güzel
Vasfeyleyim
Hallerin Senin
23 Kara Basma İz
Olur
24 Karanfil Eker
misin
25 Karşi kı
Tarlada Herg
Eden Oğlan
26 Koçları
Vurdum Dereye
27 Köprünün Altı
Diken
28 Küp Dibinde
Pastırma
29 Kuşburnu
Derde Derman
30 Mendilinde
Kar Getir
31 Örene Bak
Örene
32 Salladım
Girdim Bağa
33 Sarı Kavun
Dilimi
34 Söyleyin
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*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
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*
*
*
*
*

*

*
*
*
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Bayburt’un Vasfı
Halini
35 Vardım ki
Yurdundan Ayak
Göçürmüş
36 Yılan Akar
Gamışa
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*
*

Grafik 3; TRT Bayburt Yöresi Halk Müziği Kırık Ve Uzun Hava Dağılım
Ayrılık
9%

Gurbet
4%

Özlem
11%
Din
2%
Doğa/ Memleket
7%

Aşk/Sevgi

Doğa/ Memleket

Aşk/Sevgi
67%

Din

Özlem

Ayrılık

Gurbet

Grafik 3’den anlaşıldığı üzere TRT Bayburt türkülerini %67’ si Aşk ve Sevgi, %11’i
Özlem, %9’ u Ayrılık, % 7’ si Doğa ve Memleket, %4’ ü Gurbet, % 2’ si Din olarak konulara
ayrılmıştır.
Tablo 3; TRT Bayburt Yöresi Halk Müziği Makamlarına Göre Dağılımı
TÜRKÜ ADI
1 Al Çuha Mavi Çuha
2 Arpalar Orak Oldu
3 Ay Doğar Ayistan’dan
3 Baba Ben Derviş miyem
4 Bacadan Aşıyor Ayvanın Dalı
5 Bayburt’un İnce Yolunda
6 Bayburt’un Dağlarında Tabakam Kaldı
7 Bebek
8 Ben Feleği Gördüm
9 Bugün Bizde Düğün Var
10 Bugün Günlerden Cumadır Cuma
11 Çini De Bilezik Kolunda
12 De Get Bayburt De Get
13 Deli Kız Sinin Geliyor
14 Dünürcüler Geldiler
15 Dur Yerinde
16 Ey Gül Dalı Gül Dalı
17 Geydim Çarıklarım
12-14 Nisan
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MAKAMI
Buselik
Hicaz
Çargâh
Uşşak
Uşşak
Uşşak
Uşşak
Uşşak
Hüseyni
Uşşak
Uşşak
Çargâh
Uşşak
Uşşak
Uşşak
Uşşak
Buselik
Uşşak
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18 Gidin Sorun Babasına
Çargâh
19 Gül Koydum Gül Tasına
Hüseyni
20 Can Maral Can
Uşşak
21 Güzel Al Giyinmiş
Mahur
22 Güzel Vasfeyleyim Hallerin Senin
Uşşak
23 Kara Basma İz Olur
Uşşak
24 Karanfil Eker misin
Uşşak
25 Karşi kı Tarlada Herg Eden Oğlan
Uşşak
26 Koçları Vurdum Dereye
Uşşak
27 Köprünün Altı Diken
Hüzzam
28 Küp Dibinde Pastırma
Uşşak
29 Kuşburnu Derde Derman
Uşşak
30 Mendilinde Kar Getir
Hüseyni
31 Örene Bak Örene
Uşşak
32 Salladım Girdim Bağa
Çargâh
33 Sarı Kavun Dilimi
Çargâh
34 Söyleyin Bayburt’un Vasfı Halini
Hüseyni
35 Vardım ki Yurdundan Ayak Göçürmüş
Karcığar
36 Yılan Akar Gamışa
Uşşak
Grafik; 4 TRT Bayburt Yöresi Halk Müziği Makamlarına Göre Dağılımı

Hüseyni
11%

Mahur
3%

Karcigar
3%

Çargah
14%

Uşşak
61%

Hicaz
3%
Buselik
5%

Uşşak

Buselik

Hicaz

Çargah

Hüseyni

Mahur

Karcigar

Grafik’ 4 den anlaşıldığı üzere Uşşak Makamı, %61, Karcığar Makamı %3, Mahur Makamı
%3, Hüseyni Makamı %11, Çargâh Makamı %14, Hicaz Makamı %3, Buselik Makamı %5
olarak belirlenmiştir.
4. SONUÇLAR
Bayburt halk ezgileri ve yöresel halk oyunları birçok çeşitlilik göstermektedir. Türk
toplumunun Dünyanın her köşesine göç etmesi sonucuna bağlı kalarak ağız, tavır, şive, ritim
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yapısı yönüyle çok çeşitlilik göstermektedir. Bayburt yöresinde halk ezgileri TRT repertuvarı
göz önüne alındığında tamamı kırık hava olarak görülmektedir.
Bölgede kullanılan enstrümanlar Bağlama, Kaval, Def, Tulum, Mey, Davul, Kemence’ dir.
Kültürün pek çok taşıyıcısı bulunmaktadır. Toplulukları ifade eden unsurların başında ise
müzik gelmektedir. Müzik aracılığı ile gelecek nesillere örf, adet, gelenek ve görenekler
bırakılmıştır.
Bayburt, halk ezgileri içerisinde, aşk, sevda, hasretlik, doğa olayları, ayrılık ve gurbet
temalarını bulundurmaktadır. Yörede, genel olarak ezgiler 4-5 ses içeresinde oluşmaktadır.
Eserler, çoğunlukla Uşşak ve Hüseyni makamı seyrinde oluşturulmuştur.
TRT repertuarına kayıtlı Bayburt halk türkülerinin usul yapısının %33’ünün 10/8, %17’ sinin
9/8, %5’ inin 7/8, %17’ sinin 2/4, % 5’ inin 12/8, % 3’ ünün 7/4, %8’ inin 4/4, %6’ sının 6/8,
%6’ sinin 5/8 olduğu; Konularının %67’ sinin Aşk ve Sevgi, %11’ inin Özlem, %9’ unun
Ayrılık, % 7’ sinin Doğa ve Memleket, %4’ ünün Gurbet, % 2’ sinin Din olduğu;
Makamlarının Uşşak Makamı %61, Karcığar Makamı %3, Mahur Makamı %3, Hüseyni
Makamı %11, Çargâh Makamı %14, Hicaz Makamı %3, Buselik Makamı %5 olarak dağılım
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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İZODER TS 825 PROGRAMI KULLANILARAK FARKLI DUVAR ÇEŞİTLERİNİN
ISI YALITIMINA OLAN ETKİSİNİN BOLU İLİ İÇİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT WALL TYPES ON THERMAL
INSULATION FOR BOLU CİTY BY USING IZODER TS 825 PROGRAM
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ÖZET
Küresel enerji tüketimi nüfustaki artış ile karşılaştırıldığında daha hızlı arttığı görülmektedir.
Dolayısıyla yakın gelecekte, enerji tüketiminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde artması
beklenmektedir. Bunda son zamanlarda endüstriyel aktivitedeki önemli artışların etkisi de
fazladır ve sonuç olarak, kirleticilerin atmosfere, suya ve toprağa salınması, çevre ve insan
sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olmaktadır. Enerji kaynakları ülkemizde kısıtlıdır,
enerji dışa bağımlı olarak temin edilmektedir. Bu nedenlerle mevcut enerjinin korunması için
çok acil tedbirlerin alınması gerektiği açıktır. Toplam enerji tüketiminin büyük bir bölümünü
ise ısınma amacıyla tüketilen enerji oluşturmaktadır. Bu enerji tüketimini azaltmanın en etkili
yolu standartlara uygun yalıtımlı binalar yaparak ısı kayıplarını mümkün olduğunca
azaltmaktır. Yapılan çalışmada oluşturduğumuz konut mimarisinde tavan, taban, pencere,
kapı verilerini sabit tutarak duvar verisinde farklı duvar kesitlerini teker teker inceleyerek
birbirinden farklı binalar elde edilmiştir. Binaların konum yeri olarak Bolu şehrini seçtilmiştir.
Bolu şehri 3. derece gün bölgesinde yer almaktadır. Bu binaların verilerini İzoder TS 825
hesaplama programına girerek özgül ısı kayıpları, yıllık ısıtma enerjisi ve kesit çizelgelerini
elde edilmiştir. Farklı duvar kesitlerinin yalıtıma olan etkileri bu çizelgelere göre
karşılaştırarak yorumlanmıştır. Çalışmada toplam 12 farklı duvar malzemesiyle yapılmış
binalar değerlendirilmiştir Öncelikle özgül ısı kaybı çizelgeleri kendi aralarında karşılaştırılıp
daha sonra yıllık ısıtma enerjisi çizelgeleri karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TS 825, Özgül Isı Kaybı, Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı

ABSTRACT
Global energy consumption is seen to increase faster compared to the increase in population.
Therefore, energy consumption is expected to increase especially in developing countries in
the near future. The recent significant increases in industrial activity have also been influential
in this, and as a result, the release of pollutants into the atmosphere, water and soil causes
harmful effects on the environment and human health. Energy resources are limited in our
country, energy is supplied externally. For these reasons, it is clear that very urgent measures
should be taken to preserve the existing energy. A large part of the total energy consumption
is energy consumed for heating. The most effective way to reduce this energy consumption is
to reduce the heat losses as much as possible by building insulated buildings in accordance
with the standards. In the residential architecture we created in the study, different buildings
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were obtained by examining different wall sections one by one in the wall data by keeping the
ceiling, floor, window and door data constant. Bolu city was chosen as the location of the
buildings. Bolu city is located in the 3rd degree day zone. By entering the data of these
buildings into the Izoder TS 825 calculation program, specific heat losses, annual heating
energy and sectional charts were obtained. The effects of different wall sections on the
insulation have been interpreted according to these tables. In the study, buildings made with a
total of 12 different wall materials were evaluated. First, specific heat loss charts are
compared among themselves, and then annual heating energy charts are compared.
Keywords: TS 825, Specific Heat Loss, Annual Heating Energy Requirement

GİRİŞ
Ülkelerin gelişiminde ve son zamanlarda nüfus büyüklüğündeki çarpıcı artış nedeniyle
endüstriyel ve kentsel faaliyetlerde önemli bir artış söz konusudur. Bu nedenle Uluslararası
enerji ajansı (IEA) tahmininden, küresel enerji tüketiminin önümüzdeki on yıl içinde% 53
oranında artırılması öngörülmektedir(Ong, Mahlia, and Masjuki 2011). Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde, yeni binaların hızla inşa edilmesi nedeniyle enerji talebinin daha artması
beklenirken, enerji verimliliği teknolojilerinin kullanımı genellikle yeterli ilgi görmemektedir
(Hui 2000). Yıllık enerji tüketimini ve klima sisteminin büyüklüğünü azaltmaya katkıda
bulunan bina yalıtımına odaklanan çalışmalar yapılmıştır(Gounni et al. 2018). Isı yalıtımı
çevre, yangına dayanıklılık, kullanım ve kurulum kolaylığı ve maliyete dayalı bazı
gereksinimleri karşılamalıdır(Al-Khawaja 2004). Diğer şart yerine getirildikten sonra, inşaatı
minimum toplam maliyetle tanımlamak için sıklıkla bir termoekonomik analiz gereklidir.
Literatürde, ısı yalıtım malzemelerinin termoekonomik araştırması ile ilgili birçok çalışma
yapılmıştır. Isı yalıtımı alanındaki mevcut araştırmalar, çevresel gereklilikleri de karşılamaları
gerektiğinden, yerel malzemelere daha fazla odaklanmaktadır (Tilioua, Libessart, and Lassue
2018). Oushabi et al. (2015) yerel palmiye atığının ısı yalıtımı olarak potansiyel uygulamasını
araştırmış ve bu yeni malzemenin diğer klasik yalıtımlara göre daha iyi özelliklere sahip
olduğunu ve termal iletkenliğinin 0.041 W / m.K olduğunu belirmişlerdir. El Wazna et al.
(2017) akrilik ve yünü esas alan dört dokunmamış atığın yalıtım amaçlı geliştirdikleri iğne
delme tekniğini kullanarak fiziksel-mikroyapısal özelliklerini araştırmışlardır. Termal
iletkenlikleri 0.03745 ve 0.04581W / (mK) arasında olduğunu bulmuşlardır. Gözeneklilik ve
yoğunluğun, iğne ile delinmiş dokunmamış kumaşların özellikleri üzerindeki etkisinin
araştırılması ile termal iletkenlik ve hava geçirgenliğinin kumaşlarının artan gözeneklilik ile
azaldığı ve yoğunluk ile doğrusal olarak arttığı sonucuna varmışlardır.
Yapılan çalışmada Bolu ili için örnek bir mimari proje üzerinden TS 825’te ter alan 6 sı
kargir duvar malzeme olmak üzere 12 farklı duvar malzemesi seçilerek oluşturulan binaların
özgül ısı kaybı değerleri ve yıllık ısıtma ısıtma enerjisi karşılaştırılmıştır.
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ARAŞTIRMA-BULGULAR
Yapılan çalışmada oluşturulan konut mimarisinde tavan, taban, pencere, kapı verilerini sabit
tutarak duvar verisinde farklı duvar kesitlerini teker teker inceleyerek birbirinden farklı
binalar elde edilmiştir. Binaların konum yeri olarak Bolu şehrini seçilmiştir. Bolu şehrimiz 3.
Derece gün bölgesinde yer almaktadır. Bu binaların verilerini İzoder TS 825 hesaplama
programına girilerek özgül ısı kayıpları, yıllık ısıtma enerjisi ve kesit çizelgelerini elde
edilmiştir. Farklı duvar kesitlerinin yalıtıma olan etkilerini bu çizelgelere göre
karşılaştırılmıştır. İncelenen bütün binalarda sıva malzemesi olarak kireç harcı ve alçı harcı,
ısı yalıtım malzemesi olarak da polistiren partiküler köpük malzemesi seçilmiştir.
Bolu 3. Derece gün bölgesinde bulunduğundan dolayı tabloda tavsiye edilen U değerlerine
göre kesit kalınlıklarını belirlenmiştir. Duvar kesitlerimizi içten dışa doğru sıva, duvar
malzemesi, sıva, ısı yalıtım malzemesi ve son olarak tekrar sıva malzemesi ile
oluşturulmuştur. Duvar malzemesi olarak TS 825 programında bulunan 1. 2. 3. 5. 6. Ve 8.
kategorilerden birer adet malzeme seçtilmiştir. 7. Kategori olan kargir duvarların ise bütün alt
başlık malzemeleri seçilerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışmada toplam 12
farklı duvar malzemesiyle yapılmış binaları değerlendirilmiştir. Tablo 1 de TS 825 de yer alan
6 farklı malzeme kullanılarak oluşturulan duvar malzemeleri yer almaktadır. Sadece 6 farklı
ara duvar malzemesi değiştirilerek oluşturulan 6 farklı duvarın en kesitleri de Şekil 1’de
verilmiştir.

Tablo 1. Duvar kesitinde kullanılan malzemeler ile duvar ara kesitte kullanılan 6 farklı
malzeme ve kalınlıkları.
Yapı elemanı
çapı d(m)
Kireç harcı,kireç-çimento harcı
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1. Kum,çakıl,kırma taş (mıcır)
2. Donatılı
3. İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş
olanlar
4. Normal derz kalınlığında ve normal harçla yerleştirilmiş bloklarla
yapılan duvarlar
5. Kum,kum-çakıl
6. Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taş(mozaik vb)
Kireç harcı,kireç-çimento harzı
Polistiren-partiküler köpük, TS7316 EN 13163'e uygun ısı iletkenlik
grupları
Alçı harcı, kireçli alçı harcı

0,135

0,01
0,06
0,01

Şekil 1. Duvar kesit görüntüleri
Şekil 2’de TS 825’e göre yapılan hesaplamaların sonucunda en fazla ısı kaybı duvar 1’de
(Kum,çakıl,kırma taş (mıcır) ara malzemesi kullanılarak) en az ısı kaybıda duvar 3’de (İğne
yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Şekil 3’de de
görülmektedir ki özgül ısı kaybı değerlerininde duvar 1 için en fazla duvar 3 için en az
değerlere sahiptir.
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250

Toplam Isı Kaybı (W/K)

240

230
220
210
200
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180

Duvar 1

Duvar 2

Duvar 3

Duvar 4

Duvar 5

Duvar 6

Şekil 2. Tüm duvarların toplam ısı kaybı değerleri

Bina 6
Bina 5
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Bina 3
Bina 2
Bina 1
370

380

390

400

410

420

430

440

Özgül Isı Kaybı (W/K)

Şekil 3. Tüm duvarların özgül ısı kaybı değerleri
Isı kaybı fazla çıkan duvar 1’in yıllık ısıtma enerjisi en fazla duvar 3’ün en azdır (Şekil 2).
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Bina 6
Bina 5
Bina 4
Bina 3
Bina 2
Bina 1
65.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (KJ)
Şekil 4. Tüm duvarların yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

Yıllık ıIstma Enerjisi İhtiyacı (kj)

82.000.000
80.000.000
78.000.000
76.000.000
74.000.000

72.000.000
70.000.000
205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

Özgül Isı Kaybı (W/K)

Şekil 5. 6 farklı malzeme kullanılarak oluşturulan binaların yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının
özgül ısı kaybı ile değişimi.
Bir bina inşa edilirken farklı birçok malzeme kullanılabilir. Çalışmada İzoder TS825
programında bütün malzeme çeşitlerinden birer tane malzeme seçerek 6 farklı bina daha elde
edilmiştir. Bu 6 farklı binanın yalıtıma olan etkilerini karşılaştırıp yorumlandığında en düşük
özgül ısı kaybı ahşap olduğu görülmektedir. En yüksek özgül ısı kaybı ise ‘dökme
malzemelerden kum çakıl’dadır. Bunun nedeni ‘dökme malzemelerden kum çakıl’ın ısıl
iletkenlik hesap değerinin (λ) büyük olmasıdır. λ değeri büyüdükçe R değeri (yapı elemanı
kalınlığı (d) / ısıl iletkenlik hesap değeri (λ)) küçülür. R değeri (ısıl iletkenlik direnci)
küçüldükçe geçen ısı miktarı artar. Bu nedenle de ‘dökme malzemelerden kum çakıl’ın özgül
ısı kaybı daha fazladır. Özgül ısı kaybı en düşük çıkan ahşapta ise ısıl iletkenlik direnci en
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büyük olduğu için özgül ısı kaybı da en düşüktür. Sırasıyla özgül ısı kaybı en düşükten en
yükseğe doğru şu şekildedir; ahşap (H=398,54 W/K), gaz beton (H=411,56 W/K), normal
beton (H=413,77 W/K), tuğla duvar (H=422,91 W/K) doğal zeminlerden kum-çakıl
(H=426,51 W/K), doğal taşlardan kristal yapılı püskürük taşlar (H=427,07 W/K), dökme
malzemelerden kum çakıl (H=435,65 W/K).
Programın hesapladığı bir diğer veri olan yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı
kaybı toplamı (AxU) , ısı geçirgenlik katsayısı (U) ve ısı kaybedilen yüzey alanı (A)’na
bağlıdır. A değeri bütün binalarda değişmediği için yapı elemanlarından iletim yoluyla
gerçekleşen ısı kaybı toplamı yalnızca ısı geçirgenlik katsayısına bağlıdır. U değeri ise
1/Toplam R olduğundan R değeri büyüdükçe U değeri küçülür. Buna bağlı olarak da geçen ısı
kaybı azalır.
Yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı toplamı duvardan, tavandan,
tabandan, dış pencerelerden ve dış kapıdan geçen ısı kayıplarının toplamıdır. Hesaplamalarda
sadece duvar malzemesinin ısı geçirgenlik katsayısı değiştiği için sonuçlar bu parametreye
göre artıp azalmıştır. Isı geçirgenlik katsayısı U arttıkça toplam AxU artmıştır.
Binalarda doğal havalandırma tipini seçilmiştir. Doğal havalandırmada, havalandırma yoluyla
gerçekleşen ısı kaybının elde edildiği formülasyon Hv=0,33 . nh . Vh’tır. nh ve değeri Vh
değişmediğinden havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı 6 binada da sabit kalmıştır.
Seçilen duvar malzemelerinin ısı yalıtımına olan etkisinden bahsedilecek olunursa; doğal
taşlardan kristal yapılı püskürük taşlar ve doğal zeminlerden kum-çakıl malzemelerinde
tablodaki 3. Derece gün bölgesindeki tavsiye edilen U değerinin altında değer elde edebilmek
için seçilen ısı yalıtım malzemesinin kalınlığını 0,06 metreden 0,07 metreye, normal beton
malzemesinde ise ısı yalıtım malzemesinin kalınlığını ise 0,06 metreden 0,08 metreye
çıkarılmak zorunda. kalınmıştır. Diğer duvar malzemelerinde ise U değeri tavsiye edilen
değerin altında olduğundan ısı yalıtım malzemesinin kalınlığını değiştirmeye gerek
duyulmamıştır. Bu sonuca göre duvarda normal beton kullanılırsa daha kalın bir ısı yalıtım
malzemesi kullanmak zorunda kalınır. Eğer ahşap kullanılırsa ısı yalıtım malzemesinin
kalınlığını tavsiye edilen U değerine göre 0,03 metreye kadar düşürebilir.
Başka bir çizelgemiz olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı çizelgesinde ise özgül ısı kaybının
toplam ısı kaybı (Qyıl)’ı nasıl etkilediğini incelenmiştir. Özgül ısı kaybı arttıkça Qyıl değerinin
arttığı görülmektedir (Şekil 5). Özgül ısı kaybı en düşük ahşapta meydana geldiğinden yıllık
ısıtma enerjisi ihtiyacı da en düşük ahşapta meydana gelir. Özgül ısı kaybı en yüksek ise
dökme malzemelerden kum çakılda meydana geldiğinden yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı da en
fazla dökme malzemelerden kum çakılda meydana gelir
TS 825’de yer alan kargir duvar malzemeleri ve çalışmada kullanılan kalınlıkları Tablo 2’de,
duvarın kesit görüntüsü Şekil 6’da verilmiştir.
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Tablo 2. Duvar kesitinde kullanılan malzemeler ile duvar ara kesitte kullanılan 6 farklı
kargir malzeme ve kalınlıkları.
Yapı
elemanı
çapı
d(m)
Kireç harcı,kireç-çimento harcı
1. Normal harç kullanarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan duvarlar
2. Kireç kum taşı duvarlar(TS 808 EN 771-2’e uygun)
3. Normal derz kalınlığında ve normal harçla yerleştirilmiş bloklarla
yapılan duvarlar
4. Hafif betondan dolu briket veya dolu bloklarla yapılan duvarlar
5. 1 sıra boşluklu; genişlik 115 mm
6. Doğal taşlarla örülmüş moloz taş duvar
Kireç harcı,kireç-çimento harzı
Polistiren-partiküler köpük, TS7316 EN 13163'e uygun ısı iletkenlik
grupları
Alçı harcı, kireçli alçı harcı
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Şekil 6. Duvar kesit görüntüsü (duvar ara kesitinde 7 nolu kısımda kargir malzeme
kullanılarak)
250

Toplam Isı Kaybı (W/K)

245
240
235
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220
215
210
205

Duvar 1

Duvar 2

Duvar 3

Duvar 4

Duvar 5

Duvar 6

Şekil 7. 6 farklı duvarın toplam ısı kaybı değerleri

Özgül Isı Kaybı (W/K)
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400
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Şekil 8. 6 farklı binanın toplam özgül ısı kaybı değerleri
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Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (KJ)
Şekil 9. 6 farklı binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

Yıllık ıIstma Enerjisi İhtiyacı (kj)
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Şekil 10. 6 farklı kargir malzeme kullanılarak oluşturulan binaların yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacının özgül ısı kaybı ile değişimi.
İzoder TS 825 programı ile; yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı toplamı,
havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı ve özgül ısı kaybı değerleri hesaplanmıştır. Duvar
malzemesi olarak TS 825 de yer alan farklı kargir malzemeler kullanılarak hesaplamalar
yapılmış Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10 elde edilmiştir. 6 binanın özgül ısı kaybı ve
toplam ısı kaybını (Şekil 7-8) karşılaştırdığımızda seçtiğimiz malzemelerin R ısıl iletkenlik
direnci değerine göre (bu değer ise yapı elemanı kalınlığının ısıl iletkenlik hesap değerine
bölümüdür.) U değeri (1/toplam R) program tarafından hesaplanmıştır. U değerinin ise ısı
kaybedilen yüzey alanı ile çarpımı bize ısı kaybı değerini verir. Özgül ısı kaybı değerlerini
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incelediğimizde en yüksek özgül ısı kaybının doğal taşlarla örülmüş moloz taş duvar
malzemesi olduğunu görülmüştür. Bunun sebebi bu malzemenin λ değerinin diğerlerinden
büyük olmasıdır. λ değeri büyüdükçe R değeri küçülür. R değeri yani taşınım direnci değeri
küçüldüğündün geçen ısı miktarı artar. Yani R küçüldükçe özgül ısı kaybı büyümektedir. En
düşük özgül ısı kaybı gaz beton duvar bloklarıyla yapılan duvarlarda gerçekleşmiştir. Bunun
sebebi ise bu malzemenin λ (ısıl iletkenlik hesap değeri) değerinin 6 duvar malzemesi içinde
en düşük olmasından kaynaklıdır.
Çizelgelerde hesaplanan bir başka değer olan yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen
ısı kaybı toplamı değeri de programla hesaplanan U ve A değerlerine bağlıdır. A değerimiz
bütün binalarda sabittir. Sabit olduğu için yalnızca U değerinin değişimine bağlıdır.
Görüldüğü üzere U değeri arttıkça yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı
toplamı (toplam AxU) değerinin de arttığını gözlemlenmiştir
İncelenen binalarda doğal havalandırma tipini seçilmiştir. Doğal havalandırmada,
havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybının elde edildiği formülasyon Hv=0,33 . nh .
Vh’tır. nh ve Vh değeri değişmediğinden havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı 6 binada
da sabit kalmıştır.
Özgül ısı kaybı değerleri bu 6 binada da birbirine yakın olduğundan ısı yalıtım malzemesinin
kalınlığını değiştirmeye gerek duyulmamıştır.
Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplama çizelgeleri incelediğindr bir yılda toplam ısıtma
enerjisi ihtiyacı Qyıl değerini ve hesaplama yapılan binadaki birim hacim başına düşen yıllık
ısıtma enerjisi ihtiyacı değeri program tarafından hesaplanmıştır ve standartlara uygun olup
olmadığı belirlenmiştir. Tablodaki değerleri incelediğimizde Qyıl’ın özgül ısı kaybına bağlı
olarak değiştiği görülmüştür. Buna bağlı olarak da özgül ısı kaybı değeri arttıkça Qyıl değeri
de artmıştır. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplama çizelgesinde özgül ısı kaybı değerinin en
yüksek olduğu binada Qyıl değerinin de en büyük olduğu görülmüştür (Şekil 9-10).

SONUÇ
1. 6 farklı kargir olmayan malzemler kullanılarak hesaplanan binaların yalıtıma olan
etkilerini karşılaştırıldığında en düşük özgül ısı kaybı ahşap olduğu görülmektedir. En yüksek
özgül ısı kaybı ise ‘dökme malzemelerden kum çakıl’dadır.
2. λ değeri büyüdükçe R değeri (yapı elemanı kalınlığı (d) / ısıl iletkenlik hesap değeri (λ))
küçülür. R değeri (ısıl iletkenlik direnci) küçüldükçe geçen ısı miktarı artar.
3. Özgül ısı kaybı en düşük çıkan ahşapta ise ısıl iletkenlik direnci en büyük olduğu için özgül
ısı kaybı da en düşüktür.
4. A değeri bütün binalarda aynı kalıp değişmediği için yapı elemanlarından iletim yoluyla
gerçekleşen ısı kaybı toplamı yalnızca ısı geçirgenlik katsayısına bağlıdır.
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5.U değeri ise 1/Toplam R olduğundan R değeri büyüdükçe U değeri küçülür. Buna bağlı
olarak da geçen ısı kaybı azalır.
6. Yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı toplamı duvardan, tavandan,
tabandan, dış pencerelerden ve dış kapıdan geçen ısı kayıplarının toplamıdır. Hesaplamalarda
sadece duvar malzemesinin ısı geçirgenlik katsayısı değiştiği için sonuçlar bu parametreye
göre artıp azalmıştır. Isı geçirgenlik katsayısı U arttıkça toplam AxU artmıştır.
7.Binalarda doğal havalandırma tipini seçilmiştir. Doğal havalandırmada, havalandırma
yoluyla gerçekleşen ısı kaybının elde edildiği formülasyon Hv=0,33 . nh . Vh’tır. nh ve değeri
Vh değişmediğinden havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı 12 binada da sabit kalmıştır.
8. Duvarda normal beton kullanılırsa daha kalın bir ısı yalıtım malzemesi kullanmak zorunda
kalınır. Eğer ahşap kullanılırsa ısı yalıtım malzemesinin kalınlığını tavsiye edilen U değerine
göre 0,03 metreye kadar düşürebilir.
9. Kargir duvar malzemeleri kullanılarak oluşturulan duvarlar incelendiğinde, en yüksek
özgül ısı kaybının doğal taşlarla örülmüş moloz taş duvar malzemesi olduğunu görülmüştür.
En düşük özgül ısı kaybı gaz beton duvar bloklarıyla yapılan duvarlarda gerçekleşmiştir.
10. Özgül ısı kaybı değerleri kargir duvar malzemesi kullanılarak oluşturulan 6 binada da
birbirine yakın olduğundan ısı yalıtım malzemesinin kalınlığını değiştirmeye gerek
duyulmamıştır.
11. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesaplama çizelgesinde özgül ısı kaybı değerinin en yüksek
olduğu binada Qyıl değerinin de en büyük olduğu görülmüştür.
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YAŞLILIKLA İLE İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES ABOUT AGING
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAYRAKTAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Niğde
ORCID NO: 0000-0002-2242-8046
ÖZET
Küresel nüfus 2011 yılında 7 milyarı aşmıştır ve bunun 2045 yılına kadar 9 milyara ulaşması
beklenmektedir. Hızlı nüfus artışının etkileri ve yönetimi ile nüfusla ilgili diğer konular
ülkelerin gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte dünya tarihinde ilk defa
olmak üzere 2020 yılından itibaren 60 yaşın üstündeki kişilerin sayısının, beş yaşın altındaki
çocukların sayısını geçmesi beklenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
2010-2050 yılları arasında Türkiye’nin mevcut demografik yapısı ve gelecekteki durumu
hakkında yapılan projeksiyona göre ülke nüfusunun 2050 yılında 94.6 milyon kişi olması
beklenirken; 2010 yılında 28.9 olan Türkiye’deki ortanca yaşın, 2050 yılında 40.2 olacağının
tahmin edildiği bildirilmiştir. Demografik profildeki bu değişimin, önem atfedilen sağlık
sorunlarının ve öncelikle müdahale edilmesi gereken konuların sıralamalarının değişimine yol
açması kaçınılmazdır.
Ülkemizde yapılan çalışmalar; diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi toplam hastalık yükü
içerisinde bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu yansıtmaktadır.
TÜİK’in düzenli olarak gerçekleştirdiği “Türkiye Sağlık Araştırması” verilerine göre görme,
işitme, öğrenme, hatırlama ve mobilite ile ilgili fonksiyon kaybından kaynaklanan sorunların
görülme sıklıklarında yıllar içerisinde artışlar olmakta ve bu sorunların yarısından fazlası
yaşlılarda görülmektedir. Yaşlılıkla birlikte gelişen bu bahsedilen fonksiyon kayıpları, sadece
bireyin sağlık durumunda kötüleşmeye yol açmaz. Gerekli önlemler alınmazsa yaşlılığın
beraberinde getirdiği hastalıklar, gerek sağlık harcamalarındaki artış ve gerekse üretim
faaliyetlerine katkılarının azalması sonucunda ekonomik açıdan da kötüleşmeye yol açacaktır.
Sağlık problemlerinin yol açtığı kısıtlamalar ve ekonomik açıdan zayıflama sonucunda ortaya
çıkan, iştirak edebildikleri faaliyetlerdeki azalma ise sosyal anlamda da gerilemelerine neden
olacaktır.
Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, ülke ve dünya nüfusundaki yaşlanma ile birlikte
ortaya çıkması muhtemel yeni durumlara ve bunlara yönelik olarak yapılması gereken
çalışmalara yön verecek şekilde; yaşlılık konusunun multidisipliner bir yaklaşımla ele
alınması önemlidir. Ancak bu şekilde artan yaşlılığın beraberinde getireceği değişikliklerin
topluma olumsuz yansımaları olmasının önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Fonksiyon Kaybı, Multidisipliner Yaklaşım, Demografi
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ABSTRACT
The global population has exceeded 7 billion in year 2011, and is expected to reach 9 billion
by year 2045. The effects and management of rapid population growth and other populationrelated issues are high on the agenda of countries. Also the number of people over the age of
60 is expected to exceed the number of children under the age of five, starting with year 2020,
for the first time in world history. According to projections made by the Turkish Statistical
Institute (TurkStat) on the future status for the years 2010-2050 based on Turkey's current
demographic structure, the country's population is expected to be 94.6 million people in year
2050. In year 2010, the median age is 28.9 in Turkey and it was reported that in 2050 was
estimated to be 40.2. It is inevitable that this change in the demographic profile will lead to
changes in the rankings of the health issues and the issues that need to be addressed.
Studies conducted in our country reflect an increase in the incidence of non-communicable
diseases in the total disease burden, as in other developed countries. According to the data
from "Turkey's Health Research" that TurkStat regularly performs; over the years, there has
been an increase in the incidence of problems caused by loss of function related to vision,
hearing, learning, remembering and mobility. More than half of these problems occur in the
elderly. These aforementioned loss of functions, which develops with old age, does not only
lead to deterioration in the individual's health. If the necessary precautions are not taken, the
diseases brought by old age will lead to economic deterioration as a result of both the increase
in health expenditures and the decrease in contribution to production activities. On the other
hand the decrease in the activities they can participate in, resulting from the restrictions
caused by health problems and economic weakening, will cause them to decline socially.
For the reasons mentioned above; it is important to address the issue of aging with a
multidisciplinary approach, which will guide the work that needs to be done for new
situations that may arise with the aging of the country and the world population. Only and
only in this way, the possible negative effects of the changes brought on by old age can be
prevented.
Keywords: Elderly, Functional Loss, Multidisciplinary Approach, Demography

GİRİŞ
Nüfus yaşlanmasını bir halk sağlığı zaferi olarak nitelendirmek mümkündür. Bu insanlık
tarihi boyunca insan ömrünü sınırlayan yaralanmalar, hastalıklar ve bunların sonucu olan
erken ölümlerin; sağlık bilimlerindeki ilerlemeler, ekonomik iyileşme ve sosyal gelişim
neticesinde bertaraf edilmesinin doğal bir sonucudur (United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, 2019a). Bu başarı öyküsü ile birlikte dünya tarihinde ilk defa
olmak üzere 2020 yılından itibaren 60 yaşın üstündeki kişilerin sayısının, beş yaşın altındaki
çocukların sayısını geçmesi beklenmektedir (Bayraktar, 2020; World Health Organization,
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2018). Bunun yanında 2011 yılında 7 milyarı geçen küresel nüfusun, 2045 yılına kadar 9
milyara ulaşması da beklenmektedir. Bu durum hızlı nüfus artışının etkileri, beraberinde
ortaya çıkan sorunların yönetimi ve nüfusla ilgili diğer konuların ülkelerin gündeminde üst
sıralarda yer almasına yol açmıştır (United Nations Department of Economic and Social
Affairs, 2019).
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLANMA TRENDLERİ
Çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilen 25 ile 64 yaşları arası kişiler 1990 yılında %42
oranla dünya nüfusunda en büyük payına sahipken, bunu sırasıyla %33 oranla 0 ile 14 yaş
arası çocuklar ve %19 oranla 15 ile 24 yaş arası genç nüfus izlemekteydi. Yaşlı nüfus olarak
kabul edilen 65 ve üstü kişiler ise küresel nüfusun sadece %6’sını teşkil etmekteydi (United
Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2019a).
Dünya genelindeki 201 ülkenin ve en az 90.000 nüfusa sahip alanların dahil edildiği
projeksiyona göre; 2019 ve 2050 yılları arasında, 65 yaş ve üstü kişilerin küresel nüfus
içerisindeki oranlarında artış beklenmektedir. Buna göre dünya nüfusunun 2019 yılında
yaklaşık %9’unu oluşturan 65 yaş ve üstü grubun oranının; 2030 yılında %11.7’ye, 2050’de
%15.9’a ve 2100 yılında ise neredeyse %23’e ulaşabileceği öngörülmektedir (United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, 2019c). Yüzde 80 ile 95 tahmin aralığı sağlayan
olasılıksal yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen medium-variant projeksiyona göre (United
Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2019b); dünya geneli, sürdürülebilir
kalkınma hedef bölgeleri için 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfustaki yüzdesinin yıllara göre
öngörülen değişimi Tablo 1’den görülebilir.
Tablo 1. 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzdesinin yıllara göre öngörülen değişimi (United Nations,
Department of Economic and Social Affairs, 2019c)
Bölgeler/Yıllar

2019

2030

2050

2100

Dünya geneli

9.1

11.7

15.9

22.6

Sahra-altı Afrika

3.0

3.3

4.8

13.0

Kuzey Afrika ve Batı Asya

5.7

7.6

12.7

22.4

Orta ve Güney Asya

6.0

8.0

13.1

25.7

Doğu ve Güneydoğu Asya

11.2

15.8

23.7

30.4

Latin Amerika ve Karayipler

8.7

12.0

19.0

31.3

Avustralya/Yeni Zelanda

15.9

19.5

22.9

28.6

Okyanusya (Avustralya ve Yeni Zelanda hariç)

4.2

5.3

7.7

15.4

Avrupa ve Kuzey Amerika

18.0

22.1

26.1

29.3
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan, Türkiye’nin 2010-2050 yılları
arasında demografik yapısındaki değişimi konu alan bültende; ülkemizin nüfus artış hızının
düştüğü, 2050 yılında ülke nüfusunun 94.6 milyon ve ortanca yaşın 40 olmasının beklendiği
belirtilmiştir. Bir topluluktaki kişilerin yaşlarının küçükten büyüğe doğru sıralandığında
ortada kalan kişinin yaşı olarak tanımlanan ortanca yaş; küçüldüğünde o ülkedeki genç
nüfusun, büyüdüğünde ise yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu anlamına gelir. Buna göre 2010
yılında 29.2 olan dünya nüfusunun ortanca yaşının 2050 yılında 38 olacağı tahmin edilirken;
Türkiye için bu değerlerin sırasıyla 28.9 ve 40.2 olarak tahmin edildiği belirtilmiştir.
Türkiye’nin ortanca yaşa göre 2010 yılında 186 ülke arasında 80. olan sıralamasının, 2050
yılında 89. olarak değişeceği; yani ülkemizin diğer bazı ülkelerden daha fazla yaşlanacağının
tahmin edildiği bildirilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2012).
Yine yeni doğan birinin hayatı süresince, yaşına özel mortalite hızlarının etkisine rağmen
yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak ifade edilebilecek doğumda beklenen yaşam
süresi; 2010-2015 dönemi tahminlerine göre dünya geneli için 69 yıl iken, aynı dönemde
Türkiye için 74.6 yıl olarak bildirilmiştir. 2045-2050 döneminde dünya geneli için doğumda
beklenen yaşam süresinin 76 yıl olması ve ülkemiz için ise 78.5 yıl olması beklenmektedir.
Türkiye doğumda beklenen yaşam süresine göre 186 ülke içerisinde 2010-2015 döneminde
75. sırada iken, 2045-2050 döneminde aynı ülkeler arasında 99. sıraya ineceğinin; yani
ülkemiz için doğumda beklenen yaşam süresinin diğer bazı ülkelere göre daha az artacağının
tahmin edildiği bildirilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2012).
YAŞLILIĞIN BERABERİNDE GETİRDİKLERİ
Tanı ve tedavideki yenilikler, çevre sağlığı anlayışındaki gelişmeler, dengeli beslenme
anlayışının yaygınlaşması, yaşlılara devlet tarafından sağlanan sosyal desteklerdeki artış, vb.
koşullardaki iyileşmeler sayesinde insanlar artık daha uzun yaşamaktadırlar (Bayraktar, 2020;
Tulchinsky & Varavikova, 2009). Dünyadaki ve Türkiye’deki demografik profildeki bu
değişimin, önem atfedilen sağlık sorunlarının ve öncelikle müdahale edilmesi gereken
sorunların sıralamalarının değişimine yol açması kaçınılmazdır (World Health Organization,
2017, 2018). Ülkemizde yapılan çalışmalar, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de
de toplam hastalık yükü içerisinde bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığında artış
olduğunu ortaya koymaktadır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2016).
Yine TÜİK’in Türkiye’nin genel sağlık durumunun tespit edilmesi, gelişmişlik düzeylerini
gösteren göstergeler içerisinde önemli olan sağlık göstergelerine yönelik bilgilerin elde
edilmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği ve en sonuncusu 2019 yılında yapılan
“Türkiye Sağlık Araştırması” verilerine göre öğrenme, hatırlama, görme, işitme ve
hareketlilik ile ilgili fonksiyon kaybından kaynaklanan sorunların görülme sıklıklarında yıllar
içerisinde artışlar olmakta ve bu sorunların yarısından fazlası yaşlılarda görülmektedir
(Bayraktar, 2020; Türkiye İstatistik Kurumu, 2020). Bahsedilen sorunların görülme
sıklıklarının 2019 yılı verisine göre genel popülasyondaki ve yaşlılardaki durumu Tablo 2’den
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incelenebilir. Buna göre sağlıkla ilgili sorunlar yaşlı nüfusta, genel popülasyona göre artan
oranlarda görülmektedir.
Tablo 2. Engellilik ve yaşlılıkla ilgili 2019 yılı göstergeleri (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020)
Sorunlar / Yaş grubu

Genel nüfus

65-74

75 ve üstü

Görme sorunu

%5.8

%14.6

%24.1

İşitme sorunu

%4.4

%11.9

%31.5

Yardımsız yürüyememe

%5.5

%17.1

%44.7

Merdiven inip çıkamama

%7.9

%24.7

%50.8

Öğrenme ve hatırlamada güçlük

%5.4

%14.9

%34.9

Bahsedilen yaşlılıkla birlikte gelişen fonksiyon kaybı, bireyin sadece sağlık durumunda
kötüleşmeye yol açmaz. Gerekli önlemler alınmazsa yaşlılığın beraberinde getirdiği
hastalıklar, gerek sağlık harcamalarındaki artış ve gerekse üretim faaliyetlerine katkılarının
azalması sonucunda ekonomik açıdan da kötüleşmeye yol açacaktır. Sağlık problemlerinin yol
açtığı kısıtlamalar ve ekonomik açıdan zayıflama sonucunda ortaya çıkan, iştirak edebildikleri
faaliyetlerdeki azalma ise sosyal anlamda da gerilemelerine neden olacaktır (Bayraktar, 2020;
Özkan, 2017).

SONUÇ
Yaşlılıkla birlikte bireylerin sağlık, sosyal ve ekonomik durumlarında ortaya çıkan
değişiklikler sadece kişisel özelliklerine bağlanamaz, fiziksel ve sosyal ortamlarından da
etkilenmektedir. Ortamlar özellikle sağlıklı davranışların geliştirilmesi ve sürdürülmesi
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının
edinilmesi; özellikle dengeli beslenme, düzenli fiziksel egzersizler, sigara ve alkol
kullanımından kaçınmak bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma riskinin azalmasına ve
fiziksel, zihinsel durumun gelişmesine katkı sağlarken; destekleyici ortamlar, fonksiyon
azalmasına rağmen yaşlıların kendileri için önemli olan şeyleri yapmaya devam
edebilmelerini mümkün kılar ve bakım bağımlılığını geciktirmeye yardımcı olur (World
Health Organization, 2018).
Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı ülkemizde ve dünya genelinde nüfustaki yaşlanma
ile birlikte ortaya çıkması muhtemel yeni durumlara yönelik olarak yapılması gereken
çalışmalara yön verecek ve uygun ortamların oluşturulmasını sağlayacak şekilde; yaşlılık
konusunun multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir. Ancak bu şekilde
artan yaşlılığın beraberinde getirdiği değişikliklerin bireylere ve topluma olumsuz yansımaları
olmasının önüne geçebilmek mümkün olacaktır.
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MODEL OF AZERBAIJANI ENLIGHTENMENT CHILDREN'S PROSE
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Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi,Ümumi şöbənin müdiri
AZ1007, Azərbaycan, Bakı, Xan Şuşinski küçəsi-17
ORCID NO: 0000-0003-1070-6069

XÜLASƏ
Azərbaycan milli ideyasının formalaşmasında mühüm rol oynayan, mədəni, ədəbi-ictimai
fikrin inkişafında xüsusi mövqeyi olan mütəfəkkirlərimizdən biri də Sultan Məcid
Qənizadədir. Tariximizə görkəmli maarif və mədəniyyət xadimi, metodist-müəllim, pedaqoq,
maarifçi, tərcüməçi, bir sıra lüğətlər və istilahlar müəllifi kimi daxil olan S.M.Qənizadə
(1866-1937) dövrünün bir çox ziyalılarından fərqli olaraq çoxşaxəli fəaliyyəti ilə seçilib. O
həm də istedadlı yazıçı kimi tanınır. Ədəbi yaradıcılığa Bakıda müəllimlik etdiyi 90-cı
illərdən başlamışdır. Ən orjinal əsəri, ədəbiyyat tariximizdə ilk dilogiya kimi dəyərləndirilən
"Məktubati- Şeyda bəy Şirvani" ümumi başlığı altında yazdığı "Müəllimlər iftixarı" hekayəsi
və "Gəlinlər həmayili" romanıdır.Yaradıcılığında 1906-cı ildə "Dəbistan" jurnalında çap
edilmiş "Allah xofu" hekayəsi xüsusi yer tutur. S.M.Qənizadə tərcümə sahəsində də özünü
sınamışdır. İlk tərcümə əsəri L.Tostoyun "Əvvəlinci şərabçı" əsəridir. O, “Axşam səbri xeyir
olar” əsəri ilə ədəbiyyat tariximizdə təbdilin əsasını qoymuşdur.
Azərbaycanda maarifçi-realist ədəbiyyatımızın inkişafında onun böyük xidmətləri vardır. O,
Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatının da yüksəlişində diqqətəlayiq işlər görmüşdür. Daha
doğrusu, həm uşaq ədəbiyyatımızın inkişafına nəzəri-tənqidi cəhətdən istiqamət vermiş, həm
də dəyərli uşaq əsərləri yaratmışdır. Onun xalq nağılları əsasında uşaqlar üçün yazdığı “Tülkü
və Çaq-çaq bəy” (1893) mənzum nağılı, “Allah xofu” (“Dəbistan” jur., 1906, №17-18)
hekayəsi, “Körpə uşaqlar tərbiyəsi” (“Rəhbər”, 1906, №3-5) elmi-publisistik məqaləsi və s.
onun dəyərli uşaq əsərlərindən sayıla bilər. Sənətkarın “kiçiklər üçün” qələmə aldığı qiymətli
hekayələrdən biri də “Qurban bayramı” (2,4) hekayəsidir. İstər ideya-məzmun, istərsə də
sənətkarlıq baxımından son dərəcə səviyyəli təsir bağışlayan bu hekayə dini mövzuda qələmə
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alındığından sovet dövründə tamamilə diqqətdən kənarda qalmış, istər nəşr, istərsə də tədqiq
baxımından “bəxti gətirməmiş”, unudulmuşdur. Halbuki həm uşaq ədəbiyyatımız, həm də
ümumilikdə Azərbaycan maarifçi-realist nəsrimiz üçün hekayənin xüsusi dəyəri vardır.
Əlbəttə, əsərin elmi-nəzəri baxımdan təhlili və təşrihi ədəbiyyatşünaslığımız üçün faydalı və
gərəkli bir məsələdir. Mövcud məqalədə biz belə bir məqsəd izləməyi, hekayəni yığcam
şəkildə təhlil etməyi nəzərdə tuturuq.
Açar sözlər: maarifçi-realizm, uşaq ədəbiyyatı, Azərbaycan nəsri, “Qurban bayramı”,
hekayə.

ÖZET
Sultan Majid Ganizadeh, Azerbaycan'ın ulusal fikrinin oluşumunda önemli bir rol oynayan ve
kültürel, edebi ve sosyal düşüncenin gelişiminde özel bir konuma sahip olan mütefekkirlerimizden biridir. Dönemin birçok entelektüelinden farklı olarak, tarihimize önemli bir
eğitim ve kültür figürü olarak giren S.M. Ganizadeh (1866-1937), metodist-öğretmen,
pedagog, eğitimci, çevirmen, çeşitli sözlük ve terimlerin yazarı, çokyönlü faaliyeti ile ayırt
edildi.Ayrıca yetenekli bir yazar olarak bilinir. Edebiyat kariyerine 1990'larda Bakü'de
başladı. En özgün eseri "Mektubati-Şeyda bey Şirvani" genel başlığı altında yazılan
"Öğretmen gururu" hikayesi ve edebiyat tarihimizdeki ilk diloji olarak kabul edilen "Gelinler
muhafızı" romanıdır. 1906'da "Debistan" dergisinde yayınlanan "Tanrı Korkusu" hikayesinin
çalışmalarında özel bir yeri vardır. S.M. Ganizadeh de çeviri alanında kendini denedi. İlk
çeviri L. Tostoy'un "İlk şarap-çı "eseridir. "Akşamın sabrı iyi olar " eseri ile edebiyat
tarihimizde tebdilin temelini attı.
Azerbaycan eğitimci-gerçekçi edebiyatının gelişiminde büyük yararları var. Azerbaycan'da
çocuk edebiyatının gelişiminde dikkat çekici çalışmalar yaptı. Aslında, çocuk edebiyatımızın
gelişimine teorik ve eleştirel bir yön verdi ve değerli çocuk eserleri yarattı.Onun çocuklar için
yazdığız, halk masallarına dayanan "Tülkü ve Çaq-çaq bey " (1893) menzum nağılı, "Tanrı
korkusu" ("Debistan" dergisi, 1906, №17-18) hikayəsi, "Bebeklerin yetiştirilmesi"
("Rahber",1906,№3-5) bilimsel-yayıncı makalesi vb. Onun değerli çocuk eserlerinden olarak
kabul edilebilir. Sanatçının "küçükler için" yazılmış değerli öykülerden biri de "Kurban
Bayramı" (2,4) hikayesidir. Hem fikirler, hem de içerik açısından son derece etkili olan ve
dini bir tema üzerine yazılmış olan bu hikaye, Sovyet döneminde tamamen göz ardı edilmiş,
yayın ve araştırma açısından "şanssız" olmuşdur. Ancak öykü, hem çocuk edebiyatımız, hem
de genel olarak Azerbaycan eğitimci-gerçekçi nesiri için özel bir değere sahiptir. Tabii ki,
çalışmanın bilimsel ve teorik analizi ve yorumu, edebiyat eleştirimiz için yararlı ve gerekli bir
konudur. Bu makalede, hikayeyi kısaca analiz etmek için böyle bir hedefe ulaşmak istiyoruz.
Anahtar kelimeler: eğitimci-gerçekçilik, çocuk edebiyatı, Azerbaycan nesri, "Kurban
Bayramı", hikaye.
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ABSTRACT
Sultan Majid Ganizadeh is one of our thinkers who played an important role in the formation
of the national idea of Azerbaijan and had a special position in the development of cultural,
literary and social thought.Unlike many intellectuals of the period, SM Ganizade (18661937), who entered our history as a prominent figure of education and culture, methodologistteacher, pedagogue, educator, translator, author of a number of dictionaries and terms, was
distinguished by his multifaceted activity.He is also known as a talented writer. He began his
literary career in Baku in the 1990s. His most original works are the story "Pride of Teachers"
and the novel "Guardian of Brides" written under the general title "Mektubati-Sheyda bey
Shirvani", which is considered as the first dilogy in the history of our literature.The story
"Fear of God" published in "Debistan" magazine in 1906 has a special place in his work. SM
Ganizadeh also tried himself in the field of translation. The first translation is L. Tostoy's
"The First Winemaker". He laid the foundation of change in our literary history with his work
"Evening Patience Will Be Good".
He has great merits in the development of our enlightenment-realist literature in Azerbaijan.
He has done remarkable work in the development of children's literature in Azerbaijan. In
fact, he gave a theoretical and critical direction to the development of our children's literature,
as well as created valuable children's works. He wrote a children's fairy tale "Fox and ChagChag Bey" (1893) based on folk tales, the story "Fear of God" ("Debistan" magazine, 1906,
№17-18), "Upbringing of infants" ("Rehber" , 1906, №3-5) scientific-publicist article, etc. can
be considered one of his valuable children's works.One of the valuable stories written by the
artist "for the little ones" is the story "Eid al-Adha" (2; 4). This story, which was extremely
influential both in terms of ideas and content, and was written on a religious subject, was
completely ignored during the Soviet era, and was "unlucky" in terms of publication and
research. However, the story has a special value for both our children's literature and our
Azerbaijani enlightenment-realist prose in general. Of course, the scientific-theoretical
analysis and interpretation of the work is a useful and necessary issue for our literary
criticism. In the current article, we intend to pursue such a goal, to analyze the story
concisely.
Key words: enlightenment-realism, children's literature,
holiday”, story

Azerbaijan prose, “Gurban

GİRİŞ
Milli maarif və mədəniyyət tariximizdə çox zəngin bir irs yaradan Sultan Məcid Qənizadə
sözün əsl mənasında böyük Azərbaycanlı idi. Müəllimliyə başladığı ilk gündən həyatını və
yaradıcılığını millətinin oyanışına, tərəqqisinə, təhsilinə və işıqlı gələcəyə sahib durmasına
bağlamış, istər orijinal əsərlərində, istərsə də təbdil və tərcümələrində bu prinsiplərə riayət
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edərək bədii yaradıcılığında ancaq didaktik məqsədlər güdmüş, hər hansı böyük və ya kiçik
əsəri ilə oxucunun şüuruna nüfuz etməyə, ona nəcib insani hissləri aşılamağa çalışmışdır.
ARAŞTIRMALAR
Ədəbiyyatşünas-alim Abbas Zamanovun təbirincə desək, Azərbaycan maarifinin ağırlığını
çiynində şərəflə daşıyan S.M. Qənizadə ömrü boyu millətinə, xalqına, onun işıqlı gələcəyinə
xidmət göstərən bir şəxsiyyət olmuşdur.
Görkəmli ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli yazırdı: "Qənizadə iqtidarlı bir ədib olduğunu
bildirir. Əsərlərinin hər birində təzə fikirlər, vüsətli xəyallar, dərin mənalar, nazik işarələr,
gözəl əqidələr var ki, hər kəsə onları oxumağı tövsiyə edirik". (4, 6)
BULGULAR
Bir çox həmkarından fərqli olaraq S.M.Qənizadə yaradıcılığında da, pedaqoji fəaliyyətində də
insanları Allahın buyurduğu şəriətlə yaşamağa çağırırdı. İnsan mənəviyyatını, əxlaqını önə
çəkən Qənizadə dünyəvi elmləri yorulmadan təbliğ etməklə yanaşı, hər kəsi insan olmağa,
insaniyyətə, milliyyətə, Vətənə xidmətə səsləyərdi. O, bütün ibrətamiz öyüdlərində vətəndaş
olduğunu, Vətənə bağlılığını ifadə edirdi. S.M.Qənizadə Türklüyə və İslama münasibətdə də
özünəməxsus yer tutmuşdur.
Bu mənada S.M.Qənizadənin kiçik oxucular üçün qələmə aldığı nəsr əsəri ilk dəfə “Dəbistan”
məcmuəsində işıq üzü görmüş “Qurban bayramı” hekayəsidir. “Şeyda” imzası ilə meydana
çıxan hekayənin adı bütöv şəkildə “Qurban bayramı və yaxud on gün riyazət”dir. Müəllif
oxucuların xahişi ilə 1916 və 1919-cu illərdə onu ayrıca kitabça halında nəşr etdirərkən
mətndə xırda dəyişikliklər etmişdi. Bu dəyişikliklər cümlə və sözlərə aiddir. Əsas süjet,
epizodlar, bir sözlə, bədii mətnin əsas sistemi, məzmun və ideya öz yerində qalmışdır.
Hekayə dini mövzudadır. İslam dininə məxsus mühüm bir ritualın - Qurban bayramının
keçirilməsi prosesində tipik bir müsəlman ailəsində baş verən hadisələr, mənəvi, əxlaqi,
iqtisadi və psixoloji proseslər əsərin əsas mövzu obyektini təşkil edir. Yazıçı həmin ailənin
timsalında son dərəcə mükəmməl, dolğun bir ümumiləşdirmə apara bilir. Müsəlman
ailələrinin, mövcud sosial mühitdə böyüklü-kiçikli ictimai fərdlərin həmin bayrama
münasibəti fonunda düşdüyü vəziyyəti, keçirdiyi iztirablı halları, məsum mənzərəni real,
inandırıcı lövhələrlə canlandırır. Eyni zamanda bu ailələrdə böyüyən nəslin islam mühitindəki
tərbiyə ahəngini, fənalaşma, ətalət və süstlük girdabına yuvarlanma prosesini həyatın həqiqi
gerçəkliyinə uyğun bir məntiqlə təcəssüm etdirir.
Onu da deyək ki, yazıçı heç də islam dininə qarşı çıxmır. Baxmayaraq ki, Sultan Məcid
Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutu kimi dünyəvi bir ali məktəbdə təhsil almışdı, onun
islama münasibəti daim tamamilə müsbət olmuşdur. Daha doğrusu, həmişə bu etiqad və inanc
sisteminə rəğbət və məhəbbətlə yanaşmışdır. Hətta XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda bir
qrup milli ziyalıların yaratdığı “İslami-ittihad” partiyasının liderlərindən olmuşdur. Beləliklə,
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ədibin məqsədi heç də dini tənqid etmək deyil, buradakı ümumi mənzərəni, sosial mühiti real
şəkildə oxucuya çatdırmaqdır. Doğrudan da: “Dini dünyagörüşə malik olan müəllifin hansı
ideyanı təbliğ etməsindən, necə bir məqsəd izləməsindən asılı olmayaraq əsərdə islam dininin
hökmranlığı və əsarəti altında yaşayan, Şərq aləmində böyüməkdə olan nəslin mənəvi
fənalaşma prosesinin tutumlu bədii təsvirinin şahidi oluruq” (10, 217).
“Qurban bayramı” dini mövzulu əsər olduğundan sovet dövründə çap edilməmiş, hətta
S.M.Qənizadənin nəşr olunan əsərlərinə də salınmamış, həm də tədqiqatdan kənarda
qalmışdır. Hekayənin bəzi məziyyətləri barədə yığcam şəkildə filoloq alimlərdən
A.Məmmədov və X.Məmmədov danışmış, (8, 98-99; 9, 193-195), “Pedoqoji mühit və uşaq
ədəbiyyatı” kitabında isə hekayə bir qədər geniş şəkildə təhlilə cəlb edilmişdir (10, 217-221).
Hekayədə mövzu obyekti kimi kiçik bir müsəlman ailəsi götürülür. Ailə cəmi üç nəfərdən —
ata- dəllək usta Salmandan, ana- Gülsümdən və övlad- yeddi yaşlı İsmayıldan ibarətdir.
Əslində bu ailə bütün müsəlman aləminin tipik bir hüceyrəsidir, miniatürdə bütün müsəlman
dünyasıdır. Onun xarakterində, səciyyəsində həm mənəvi-əxlaqi, həm də maddi-iqtisadi
baxımdan islam aləminin əsas xüsusiyyətləri ehtiva olunmuşdur. Daha dəqiqi; bu ailə həmin
aləmin analoqu, tam bənzəridir. Bənzərliklər çoxdur; dünyagörüşün məhdudluğu, çarəsizlik,
süstlük, ətalət, yoxsulluq, maddi səfalət , sadəlövhlük , zavallılıq, miskinlik, hər şeyə korkoranə inam, etiqadda kortəbiilik, məsumluq, mübarizə əzminin yoxluğu, təvəkkül, çətin
məqamda çıxış yolunu ancaq göz yaşı tökməkdə görmək və s.
Əsərin əsas qəhrəmanı yeddi yaşlı İsmayıldır. O, böyüməkdə olan tipik bir müsəlman
uşağıdır. Tərbiyə ahəngi də bütün islam dünyasında olduğu kimidir. İsmayıl məhdud bir
mühitdə böyüyüb tərbiyə alır. Bu, elmdən, maarifdən, mütərəqqi və müasir dünyadan
xəbərsiz, süst, məhdud bir mühitdir. İsmayılın əlaqədə olduğu, gördüyü mühit ata-anası,
qonum-qonşular, təhsil aldığı mollaxana, getdiyi məhəllə məscididir. Bilik mənbəyi isə atası
usta Salmanın, mollaxanada mollanın, məsciddə molla Mahmudun və Göyçək kişinin
söylədiklərindən ibarətdir. Belə bir ictimai mühitdə böyüyən və tərbiyə alan uşağın sonralar
Məmmədhəsən əmiyə, usta Zeynala, usta Ağabalaya çevriləcəyi əvvəldən bəllidir. Bu barədə
A.Məmmədovun qənaətinə şərik çıxmaq olar: “Əgər usta Salman Məmmədhəsən əmi, usta
Zeynal, usta Ağabala silsiləsindəndirsə, İsmayıl həmin tiplərin uşaqlığıdır” (8, 98).
İsmayıl həssas bir uşaqdır. Eşitdiklərinə həssaslıqla yanaşır. Bunların fərqinə varır. Onlar
barədə öz təsəvvür və bilik dairəsi çevrəsində götür-qoy edir. Məsələn, millət və himmət
barədə atasının izahatlarından sonra o, uzun müddət bununla bağlı düşüncəyə dalır, öz
dünyasında onu təhlil edir, özünəməxsus qənaətlərə gəlir: “Usta Salman sözün qurtardı.
İsmayıl həmin vüqar ilə balışa söykənib fikirdə idi. Yeddi yaşında bu səbi indi on gün idi ki,
gecə-gündüz millət və məzhəb söhbətlərinə aludə olub riyazətdə idi. Bu on günün müddətində
uşaqlara müxtəs o qədər müləkə hasil etmişdi ki, “millət” və “himmət” nə olduğun aydınca
başa düşürdü.
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Qurban ayının əvvəlindən millət və məzhəb qeyrəti nabalığ İsmayılın balaca ürəyində
qonçalaşıb baş verdiyində indiki qurban söhbətində haman qönça şükuft etməkdə idi ” (6, 17).
İsmayılın millət və himmət barədə düşüncə və qənaətləri atasının, Göyçək kişinin və s.
şəxslərin izahatları əsasında formalaşır. Əslində o, bu anlayışların etnik, sosial, fəlsəfi
mahiyyətini anlamır və anlaya da bilməz. Ancaq onu öyrənir ki, millət onun dindaşları,
onunla eyni etiqada mənsub olanlardır və onlara yardım etmək, kömək göstərmək lazımdır.
Onun “millət”in nə olduğu barədə yanlış, dolaşıq təsəvvürü atasının bu barədə dumanlı
təsəvvür və şərhlərindən qaynaqlanır. Belə ki, usta Salman özü milli mənsubiyyətlə dini
mənsubiyyəti qarışdırır. Maraqlıdır ki, eyni dinə (xiristian dininə) mənsub olan usta Salman
erməniləri ayrı, rusları ayrı millət hesab etdiyi (düzgün nəticəyə gəldiyi) halda müsəlmanlara
münasibətdə anlayışı düzgün izah etmir. Müsəlmanların ayrı-ayrı millətlərdən, ictimai-etnik
toplumlardan ibarət olduğunu anlamır. Bütün müsəlmanları eyni millət - “müsəlman milləti”,
“islam milləti” hesab edir. Anlayışı oğlu İsmayıla da bu cür dumanlı yozumda öyrədir.
Kiçik qəhrəmanın arzu və istəkləri də ətrafdan eşitdikləri əsasında formalaşır. Həm də bunlar
fərdi istəklər olmayıb cəmiyyət, millət haqqında ümumi toplumun mənafeyi, xoşbəxtliyi,
rifahı, taleyi ilə bağlanır. Məsələn, şeytanın pis, fəsad və şər törədən bir məxluq, insanların
düşməni olduğunu eşidən İsmayıl onu birdəfəlik yox etmək ehtirası ilə yaşayır.
Həmvətənlərinin, mənsub olduğu millət övladlarının ac-yalavac, köməksiz, çarəsiz qaldığını
eşidib gələcəkdə onlara daha böyük himmətlər edəcəyi barədə düşünür. Qurban aynı ilk dəfə
görməyin guya şərafət olduğunu ətrafdakıların danışığından eşidən kiçik qəhrəman bu ayı ilk
dəfə gördüyü üçün özünü bəxtiyar sayır. Bunu, həqiqətən, qəhrəmanlıq hesab edir. Beləliklə,
onun bütün düşüncə və fikir axarı ideal, lakin illüziyaya, gerçəkləşməsi mümkün olmayan bir
məcraya yönəlir. Əlbəttə, bu, fanatik bir mühitdə, cəhalət girdabında böyüyən nəslin, əslində
şərq insanının tərbiyə yolu və nəticə etibarı ilə faciəsidir, ancaq, təəssüf ki, həqiqətdir.
İsmayıl ata-anası üçün də sevimli, ürəyiyanan bir övladdır. O, atasının kasıblıq ucbatından
qurban kəsə bilmədiyini gördükdə dərin məyusluq və iztirab hissi keçirdir. Atasına Allah
qarşısında xəcalətdən çıxmaq, borcunu yerinə yetirmək üçün onu qurban kəsməsini xahiş edir.
Usta Salman və Gülsüm kasıb və zavallı şərq adamıdırlar. Dəllək usta Salman bir az da əhlisavaddır, vaxtı olanda arabir qəzet, kitab mütaliəsi ilə də məşğul olur. Amma onun elm, bilik
və maarif dairəsi məhdud olaraq qalır. Başqa həmvətənlərindən elə bir üstün cəhəti ilə
fərqlənmir.
“Qurban bayramı”nda vətənpərvərlik, millətsevərlik ideyası aparıcı xətlərdən birini təşkil edir.
Bu hiss usta Salmanda çox güclüdür. O, həmin təəssübkeşlik hissini övladı İsmayıla da ötürür.
Ancaq onlar vətən və millətə xidmət etməkdə, ona faydalar verməkdə acizdirlər. Ac və aciz
həmvətənlərinə Allahın əziz günündə kömək etmək, ianə verməkdən ötrü atanın bir şahıya,
ananın iki qəpiyə, balaca İsmayılın isə yeganə şəxsi əmlakı olan cama (bu camı ona qonşuları
Hacı Nəcməddin həcc ziyarətindən qayıdarkən bağışlamışdı) gücü çatır. Bununla belə usta
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Salmanın “millət eşqinə” yaşamaq, “ millətə himmət” barədə fəlsəfəsi sərrast və
qənaətləndirici təsir bağışlayır. O, oğluna başa salır ki: “Qurban kəsməkdən murad qoyun
qanı tökmək deyil, bəlkə, fədakarlıqdır. Fədakarlıq və himmət ikisi bir söz mənasındadır.
Himmət işində az-çox nəzərə alınmaz. Millət eşqinə hər kəs öz bacardığı qədər himmət etmək
borcudur.
Himmət təkcə pul ilə deyil. Dövlətlilərin himməti pul ilə olur, igidlərin himməti can ilə olur.
Alimin və müəllimin himməti təlim və tərbiyə ilə olur, millət yolunda yazıçıların himməti
qələm ilə olur. Axır ki, hər kəs öz varından millət yolunda himmət və fədakarlıq etmək
borcdur” (6, 24).
NƏTICƏ
“Qurban bayramı” yüksək sənətkarlıq səviyyəsinə malik bir hekayədir. Hər şeydən əvvəl əsər
“maraqlı kompozisiya üsullarına malikdir. Bunlardan üçü hekayədə özünü daha qabarıq
surətdə nəzərə çarpdırır: təsvir-təhkiyə, alleqoriya və dialoq. Bədii əsərdə təsvir-təhkiyə
müxtəlif funksiyalar daşıyır. Yazıçı bu üsuldan daha çox qəhrəmanlarını səciyyələndirmək,
hadisələrin milli koloritini qüvvətləndirmək üçün istifadə etmişdir... Dialoqlar bir qayda
olaraq əksər hallarda informasiya xarakteri daşıyır. Bu, Salman və İsmayılın dialoqlarında
daha qabarıq nəzərə çarpır” (9, 195).
Müəllif əsərdə öz mətləb və ideyasınm ifadəsi üçün yuxu alleqoriyasından da bacarıqla
istifadə edir. Məzlum islam şərqinin timsalı olan bu ailə yoxsulluqdan, səfalətdən,
biçarəlikdən, zəlalətdən, miskinlikdən, niskildən xilas və çıxış yolu tapa bilmədiyindən
qəlblərini ağlayıb göz yaşı tökməklə, hüznlə (Şərqin özü kimi) ovundururlar. Belə bir
məqamda yazıçı İsmayılın gördüyü yuxunu hekayənin süjetinə daxil edir. Maarifçi-realist
ruhlu bu əsərə romantik bir epizod və qayə əlavə edir. İsmayıl yuxuda ağ mələyin, yaşıl
bayrağın müşayiəti ilə gözəl təxt üstündə zühur etmiş Məhəmməd (ə.s.) peyğəmbəri, daha
sonra isə “saqiyi-kövsər” İmam Əlini görür. Peyğəmbər cəmi müsəlmanları himmətə və
birliyə çağırır. İmam Əli isə möminlərə İsmayılın ianə etdiyi camla saqiyi-kövsər verir.
Deməli, müsəlmanların səadəti, fıravanlığı, bəxtiyarlığı hələ ki, real həyatda mümkün deyil.
Onu yalnız yuxuda, ideal bir aləmdə axtarmaq olar. Epizod əsərin ideyası ilə məntiqi şəkildə
məharətlə uzlaşdırılır.
Hekayədə təsvir olunan mühit və hadisələrlə onun təhkiyə ritmi arasında da ustalıqla
uyğunlaşdırılmış bir bənzərlik, müvazinət görürük. Belə ki, əvvəlcə dediyimiz kimi təsvir
olunan mühit də, baş verən əhvalatlar da ahəstə ritmə və gedişata malikdir, dinamikadan
məhrumdur, süst və ləngərlidir. Mənzərədə və gedişatda bir ləngimə, aramlı temp mövcuddur.
Cəmiyyət özü qaynarlıqdan, coşqunluqdan, dramatizimdən məhrumdur. Eyni auranı yazıçı
məharətlə bədii mətnin təhkiyə sisteminə hopdurmuşdur. Həqiqətən də, hekayənin təhkiyə
tərzi, nağıletmə üslubu ahəstə, ləngərli, aramlı və səssiz-küysüzdür.
Əsərin bədii mətnində nəzərə çarpan digər mühüm bir element müəllifin heç vaxt üst qatda öz
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mövqeyini bildirməməsidir. Ədib təhkiyə zamanı heç yerdə öz mövqeyini aşkar şəkildə
ortalığa qoymur, onu çılpaq şəkildə sezdirmir. Biz onun maarifçi-realist idealını, fərdi yazıçı
mövqeyini yalnız mətnin alt qatını vərəqləyərkən duyuruq.
S.M.Qənizadənin “Qurban bayramı” hekayəsi ozamankı ictimai mühiti indiki və gələcək
nəslə tanıtmaq üçün də dəyərli bir uşaq nəsri nümunəsi kimi diqqəti cəlb edir, Azərbaycan
maarifçi-realist uşaq nəsrinin klassik nümunəsi kimi dəyərləndirilir.
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ÖZET
Günümüzde depo düzeni ve depo yönetimi ile ilgili birçok ülkede çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak üretim sektörü ve dağıtım merkezleri üzerinde olan bu
çalışmalar, ekonomik yönden ve yaratılan değer yönünden firmalara önemli kazanımlar
sağlamaktadır. İhtiyaç duyulan ürüne kolayca ve zamanında ulaşılabilmesi, depo içi taşıma
faaliyetlerinin azalması ve devamında bu faaliyetlerin verimliliğinin artması ile sağlanan
maliyet azalmaları bu kazanımlara verilecek önemli örneklerdendir.
Perakende mağazalarının depo alanlarındaki çalışmalar, literatürde daha geleneksel olarak
incelenen diğer depolar ve dağıtım merkezleri ile karşılaştırıldığında göz önünde
bulundurulması gereken önemli bir farklılığa sahiptir. Bu farklılık; büyük bir zincir perakende
firmasının mağaza depolarının her birini kapsayacak şekilde ortaya koyacağı bir optimizasyon
yaklaşımı ile bir dağıtım merkezi deposunun optimizasyon yaklaşımının farklılığıdır. Zincir
perakende mağaza depolarının her birini kapsayan bir optimizasyon yaklaşımının belirlenmesi
konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşabilinmektedir. İlk zorluk, kapsayıcı bir standardın
oluşturulması olarak görülür. Her mağazanın sahip olduğu farklı kat sayısı, mağazalardaki
depo girişlerinin farklı konumu, bazı depo girişlerinin sadece mağaza satış alanı içinden
yapılabilmesi gibi yapısal farklılıklar kapsayıcı bir standardın oluşturulmasında zorlayıcı
sebeplerdir. Optimizasyon yaklaşımının belirlenmesindeki ikinci bir zorluk, perakende
mağazası özelinde literatürde uygulama çalışmalarının sınırlı sayıda olmasından kaynaklıdır.
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Bundan dolayı bu çalışmada uygun bir optimizasyon yaklaşımının belirlenmesinde daha geniş
çaplı bir araştırma yapma gereksinimi duyulmuştur. Literatürde “Warehouse Layout”,”
Warehouse Optimization”, “Grocery Backroom” ve “Retail Backroom” anahtar kelimeleriyle
scopus ve researchgate gibi çeşitli veritabanlarında pek çok kaynak taranmış olup, bu konuda
çok sayıda yönteme ve uygulamaya erişilmiştir. Perakende sektörü mağaza depoları
özelindeki kapsayıcı bir standartlaştırma çalışmasının ve optimizasyon yaklaşımının
çoğunlukla ABC analizi, Değer Akışı Haritalaması ve 5S yöntemlerini kullanarak Yalın
anlayış temeli ile sağlanabileceği belirlenmiştir. Bu yaklaşımla, küçük iyileştirmelerin
operasyonel verimlilik açısından tüm sürece katacağı değerler saptanmıştır.
Bu çalışmada amaç; mağaza depoları içindeki yerleşim düzeninin, operasyonların
verimliliğini arttıracak şekilde sağlanması ve bu operasyonların standartlaştırılması
konularında zincir perakende mağazaları odaklı bir literatür araştırmasında bulunarak bu
konuda gelecekteki çalışmalara bir yol haritası sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Perakende, Depo Operasyonları, Standartlaşma, Optimizasyon,
Operasyonel Verimlilik

ABSTRACT
Today, various studies are carried out in many countries related to warehouse layout and
warehouse management. These studies, mainly carried out on the manufacturing sector,
provide significant gains to companies in terms of economic and created value. Accessing to
the required product on time and easily, reduced in-warehouse transportation activities and
reducing costs as a result of these activities are among the important examples to be given to
these gains.
Studies on the warehouse areas of chain retail stores has an important difference when
compared to other warehouses and distribution centers. This difference is between an
optimization approach that covers all of the store warehouses of a large chain retail company
and the optimization approach of a distribution center warehouse. Various difficulties can be
encountered in determining an optimization approach that covers each of the chain retail store
warehouses. The first difficulty can be seen as the creation of an inclusive standard. Structural
differences such as different number of floors each store has, different location of warehouse
entrances in stores, some warehouse entrances that can only be made within the store sales
area are compelling reasons for establishing an inclusive standard. A second difficulty in
determining the optimization approach is due to the limited number of studies conducted in
the literature in the retail store. Therefore, in this study, it was required to conduct a more
extensive research in determining an appropriate optimization approach. In the literature,
many resources have been scanned in various databases such as scopus and researchgate with
the keywords "Warehouse Layout", "Warehouse Optimization", "Grocery Backroom" and
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"Retail Backroom", and many methods and applications have been accessed in this regard. It
is determined that an inclusive standardization study and optimization approach in retail
sector store warehouses can be achieved mostly with the basis of Lean analysis using ABC
analysis, Value Stream Mapping and 5S methods. With this approach, the values that small
improvements will add to the whole process in terms of operational efficiency were
determined.
The purpose of this study; standardizing operations in the warehouses, establishing a layout of
the store warehouses that provide increase in the efficiency of the operations, and create a
map for future studies on this subject by conducting a literature research focused on chain
retail stores.
Keywords: Retail, Warehouse Operations, Standardization, Optimization, Operational
Efficiency

1. GİRİŞ
Perakende sektöründe mağaza depolama alanları tasarımının; mağaza içi operasyonları,
müşteri hizmet seviyesi ve mağaza yaşam döngüsü maliyetleri üzerinde büyük etkisi vardır.
Ayrıca, modern perakende marketlerinde mağaza depolaması, sürekli artan tanıtım
faaliyetinin getirdiği güçlü talep artışlarına karşı tampon görevi görme, mevsimsel tepe
talebini stoklama ve e-ticaret faaliyetlerine uyum sağlama gibi çeşitli işlevler için kritik
öneme sahiptir (Pires et al., 2017).
Önceki çalışmalar, mağaza içi depo işlemlerinin toplam mağaza maliyetleri üzerinde önemli
bir etkisi olabileceğini göstermektedir. Mağaza içi operasyonlar bir perakendeci tedarik
zincirindeki toplam maliyetlerin yüzde 50'sine kadarını oluşturabilir ve depolar bu
maliyetlerin önemli bir kısmından sorumludur. Bu gerçeğe rağmen, mağaza depoları ile ilgili
araştırmalar nadirdir (Pires et al., 2020).
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Grafik 1: Döküman sayılarının yıllara göre dağılımı

“Grocery Backroom” anahtar kelimeleriyle yapılan araştırma sonucunda ulaşılan yıllara göre
makale sayılarının dağılımı grafik 1’de görülmektedir. 2008 yılında yayınlanan makale sayısı
1 iken, 2015 yılına kadar hiç yayın bulunmamış ve 2016 yılında yine 1 yayına rastlanmıştır.
Bunun devamında gelen 2017’den 2020’ye kadar olan yıllarda ise konuyla ilgili toplamda 5
makale bulunmaktadır.
Grafik 2: Grocery Backroom konusunda yapılan araştırmaların ülkelere göre sıklıkları

Bu konu üzerindeki çalışmaların yapıldığı ülkeler grafik 2’de görülebilmektedir. Portekiz’de
“Grocery Backroom” konusunda 3, Almanya’da 2, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde 1’er çalışmaya rastlanmıştır.
Depo operasyonları konusunda önceki araştırmaların çoğu imalat ve dağıtım merkezleri
üzerine odaklanmıştır (Pires et al., 2020).
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2. LİTERATÜR TARAMASI
Perakende sektörü özelinde mağaza içi depo kısmı ile ilgili makaleler son zamanlarda çeşitli
ülkelerde çıkmaya başladığı görülse de yeterli sayıda bulunmadığı ve bu konuyla ilgili daha
fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır (Pires et al., 2020).
Bu çalışmada; mağaza depolarındaki operasyonların iyileştirilmesi ve bu doğrultuda etkin
yerleşim düzeninin oluşturulması konusunda literatür taraması yapılmış ve bu konuda tablo
1’de görülen yaygın kullanımdaki yöntemler öne çıkarılmıştır.
Tablo 1: Kullanılan Yöntemler.
Kullanılan Metod

Döküman Sayısı

ABC Analizi

6

Değer Akış Haritası

4

5S

3

Optimizasyon

3

Balık Kılçığı

1

Yapılan tarama sonucunda bu konularda uygulanan metotlar tablo 1’de görülmektedir. Altı
makalede ABC analizi, dört makalede değer akış haritalandırma, üç makalede 5S
uygulamaları, üç makalede optimizasyon ve bir makalede de balık kılçığı yönteminin
kullanılmasına rastlanmıştır.
Grafik 3: Kullanılan Yöntemlerin Ağırlıkları
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Depo operasyonlarının standartlaştırılması ve yerleşim düzeninin iyleştirilmesi konusunda
yapılan bu literatür incelemesinde; ABC analizi ile ürünlerin popülerliği/kullanım sıklıkları
dikkate alınarak yapılan çalışmalar %35, değer akışı haritalamaları yöntemi ile israfların açığa
çıkarılması ve süreçlerin analizi çalışmaları %23, 5S yöntemi ile süreçlerin görünürlüğünün,
malzeme akışının, iş organizasyonunun ve standardizasyonunun artırtırılması %18,
optimizasyon yöntenmi ile depolama departmanlarının yerini ve biçimini belirleyerek
çalışanların mağazadaki yürüyüş mesafelerinin en aza indirilmesi ve mağaza deposundaki her
depolama bölümünün boyutunun belirlenmesi çalışmaları %18 ve balık kılçığı yöntemi ile bu
süreçte tespit edilen problemlere karşı kesin çözümler getirebilmek için kök nedenlerin
araştırılması yöntemi %6 ağırlığa sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
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1

Yazarlar

Grocery Warehouse Layout and Equipment
for Maximum Productivity

R.W. Hoecker

07.1959

S.W.J. Lamberts

23.09.2005

Literatür
Taraması

Yayınlanma
Tarihi

Çalışmanın Adı

Deneysel
Sonuçlar

No

Vaka
Çalışması

Yer Alıyor mu?

Kullanılan Metod

x

Perakende sektöründe mağaza içi depolama alanı tasarlamı ve
ekipmanlar konusunda bir çerçeve sunmak.

x

x

Sipariş toplama üzerine literatürden söz etmek. ABC ataması,
rastgele (random), eğri (skewed) ve orta (medium) düzey atama ile
depo yerleşim düzenlerinde sipariş toplama sürelerindeki farkların
gösterilmesi.

x

x

5S, Görsel Yönetim

x

ABC Analizi

Satışların en yüksek, orta ve düşük payı ile ürün gruplarının
belirlenmesi.

x

ABC Analizi

Şirketin bitmiş ürün stokları ile ilgili performans geliştirilmesini.

x

5S, Değer Akışı
Haritalama

2
Design and Control of Efficient Order
Picking Processes
3

4

21.11.2010

Warehouse improvement with Lean 5S- A
case study of Ulstein Verft AS

Iva Gergova

Depo Tasarımı ve Yerleşimi

Cem Evinsel

5
Product Positioning Optimization Using
The ABC Method
6
A Proposed Framework for Lean
Warehousing

x
2010

Livia Martinelli
Tinelli, Kelen C.
Teixeira Vivaldini,
Marcelo Becker,
Muhammad Salman,
Mustafa, Anna,
Corinna Cagliano,
Carlo Rafele

Ulstein Verft'in deposunda, 5S aracının uygulanmasının pratik
sonuçları hakkında derin bir anlayış oluşturmak.

2012
x
01.2013

Tablo 2: Literatür Tarama Tablosu
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7

Mağaza Düzeni ve Tasarımı

Yazarlar

Ferahnur ÖZGÖREN

8

12

13

14
15

x

Ida Wessman and
Maja Bärring,

A Model for Managing and Controlling the
Inventory of Stores
Items based on ABC Analysis

M. Karthick, S.,
Karthikeyan & M.C.
Pravin,

Challenges of Warehouse Operations: A
Case Study
in Retail Supermarket

Ferdoush Saleheen,
Mahadi Hasan Miraz,
Md. Mamun Habib,
Zurina Hanafi,

10

11

2013
2014

Analysing the Current State of a
Warehouse
9

Yayınlanma
Tarihi

Literatür
Taraması

Çalışmanın Adı

Deneysel
Sonuçlar

No

Vaka
Çalışması

Yer Alıyor mu?

x

ABC- Analysis, as an Important Tool for
Generating an Optimal Assortment Plan
Commercial Enterprises
Implementation on Household’s Grocery
Inventory
Improving Warehousing process with Lean
Management
A framework for designing
backroom areas in grocery stores
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Jorge Liz, Joaquim
Pratas,
Shabanova L.B.,
Bagautdinova N.G.,
Gafurov I.R., Salimov
L.N.,
Muhammad Ziaulhaq
Mamun,
Thi Thu Ha Tran,
Maria Pires, Joaquim
Pratas, Jorge Liz,
Pedro Amorim,

Alan Verimliliği
indeksi
Değer Akışı
Haritalama, Etkinlik
Profili Oluşturma,
Kıyaslama
(Bencmarking)

Amaç

Sınırlı olan alanı en fazla fayda sağlayacak şekilde ayarlamaktır
Bir deponun nasıl geliştirilebileceğine dair iyileştirme alanları
bulmak ve bir öneri geliştirmek.

2014
x

x

ABC Analizi

x

Perakende sektörü
uzmanları, çevrimiçi
veritabanı, kitaplar,
dergiler,
konferans bildirileri
vb.

2014

Design of retail backroom storage: A
research opportunity?

Kullanılan Metod

x

2015

Envanter kontrolünde “ABC sınıflandırması” yaklaşımını sunmak.

Planlama, tasarım ve operasyon açısından depo performanslarını
iyileştirme fırsatlarını ortaya koymak.

Depo alanında literatür çalışması

x

03.2015

04.09.2015
30.12/2015

x

x

x

x

ABC Analizi

x

Balık Kılçığı, Değer
Akışı Haritalama

x

ABC Analizi

13.11.2016

Market envanteri için kritik birkaç öğenin belirlenmesi
Vietnam'daki bir lojistik şirketinde yalın yönetim araçlarının
yardımıyla depo operasyonlarının iyileştirmek.
Perakende sektöründe mağaza içi depolama alanı tasarlamı
konusunda bir çerçeve sunmak.

x
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17

18
19

Lean Supply Chain & Logistics
Management: Chapter 8: Lean Warehouse:
Low-Hanging Fruit
Effect of replenishment and backroom on
retail
shelf-space planning
Warehouse Layout Optimization
Improving distribution and business
performance through lean warehousing

20
Implementation of Lean Warehousing to
Reduce the Level of Returns in a
Distribution Company
21

22

Yayınlanma
Tarihi

Yazarlar

Jose Carrera,
11.12.2016
Alexander Hu¨bner,
Kai Schaal

Ismail Abushaikha,
Loay Salhieh, Neil
Towers
K. A. BonillaRamirez, P. MarcosPalacios, J. C.
Quiroz-Flores, E. D.
Ramos-Palomino
J. C. Alvarez-Merino

Solving the grocery backroom sizing
problem

Maria Pires, Ana
Camanho & Pedro
Amorim,

Solving the grocery backroom layout
problem

Maria Pires, Elsa Silva
& Pedro Amorim,

Genel Toplam
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21

Kullanılan Metod

x

5S, Değer Akışı
Haritalama

x

Optimizasyon

x

ABC Analizi

Sınırlı sayıda raf ve depo alanının yanı sıra öğelerin optimum
görünüş (faceing) yönünü ve optimum sipariş sıklıklarını
belirlemek.
En çok satış geliri sağlayan, sık sık seçilen ürünlerin depo
çalışanları için nasıl daha erişilebilir hale getirileceğini belirlemek.
Depodaki israf azaltma uygulamalarını ve bununla birlikte
operasyonel performansı, dağıtım performansı ve iş performansı
arasındaki ilişkileri incelemek.

ABC Analizi, Değer
Akışı Haritalaması,
FEFO

Depo süreçlerinde iyileştirme çalışmalarında bulunarak bu
süreçlerdeki hatalardan kaynaklı sipariş geri dönüşlerini azaltmak

Aşağıdan tukarıya
yaklaşım, yukarıdan
aşağıya yaklaşım,
OPTİMİZASYON

Market depo alanındaki genel verimliliği optimize etmeye yönelik
her depolama bölümü boyutunu belirlemek.

09.01.2017
x
2017

Kyle T. Bentz,

Literatür
Taraması

16

Çalışmanın Adı

Deneysel
Sonuçlar

No

Vaka
Çalışması

Yer Alıyor mu?

08.2018
x

Amaç

Yalın yönetim araçlarının yardımıyla depo operasyonlarının
iyileştirmek.

2019
x

x

x

x

x

08.08.2019

18.12.2019
x
4

11

Optimizasyon
20
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1959 yılında R.W. Hoecker’ın yapmış olduğu çalışmada perakende sektöründe mağaza içi
depolama alanının nasıl tasarlanabileceği ve depo alanı ekipmanlarının çeşitlerinden
bahsedilmiştir(Hoecker, 1959). Bir sonraki incelenmiş makale tarihi 2005’tir ve bu tarihe
kadar depo operasyonları konusunda hazırlanan bir yayına araştırmalarımız neticesinde
rastlanmamıştır. Bu tarihte S.W.J. Lamberts’ın yapmış olduğu çalışmada ABC ataması,
rastgele (random), eğri (skewed) ve orta (medium) düzey atama ile depo yerleşim
düzenlerinde sipariş toplama sürelerindeki farklardan söz edilmiştir (Lamberts, 2005). Bu
tarihten sonra depo operasyonlarıyla ilgili çalışmalar hız kazandığından ulaşabildiğimiz
makale sayısı artmıştır. 2010 yılında Cem Evinsel ve Iva Gergova’nın yaptığı çalışmalar
bulunmuştur. Cem Evinsel ABC analizi yöntemi ile Arçelik A.Ş.’nin kullanımında olan
Çayırova Mamül Deposu’nun mevcut durumunu incelemiştir. Tamsayılı programlama modeli
ile optimize edilerek son aşamada performansları kıyaslanmıştır. ”Depo Tasarımı Süreci” ve
“Depoda Gerçekleştirilen İş Süreçleri” konuları da bu çalışmada incelenmiştir(Evinsel &
Kasapoğlu, 2010). Iva Gergova ise Ulstein Verft'in deposunu incelemiş, 5S uygulamaları ve
bu yöntemin faydaları incelemiştir(Gergova, 2010). Ardından 2010 yılında Livia Martinelli
Tinelli, Kelen C. Teixeira Vivaldini ve Marcelo Becker önceki dönemler için satış miktarını
doğrulayarak, her bitmiş ürünün mevsimselliği arasındaki ilişkiyi elde etmişlerdir. Bu veriler
ışığında; yeniden düzenleyerek, şirketin portföyünün öncelik sırasını yaratarak ve gereksiz yer
değiştirmeleri silerek stoklardaki ürünlerin daha iyi tahsis edilmesini kolaylaştıran Pareto'nun
Prensibine dayanan bir ABC Eğrisi oluşturmuşlardır(Tinelli et al., 2012). 2011 yılında
herhangi bir araştırma bulunmamıştır. 2013 yılında Muhammad Salman Mustafa, Anna
Corinna Cagliano ve Carlo Rafele depolarda israfları kaldırmak ve verimliliği arttırmak için
bir çalışma sunarken Ferahnur Özgören alan verimliliği indeksini kullanarak sınırlı olan alanı
en fazla fayda sağlayacak şekilde ayarlanabildiğini anlatan bir çalışma
oluşturmuştur(Özgören, 2013). Depo operasyonları ile ilgili bu tarihe kadar en çok çalışma
bulabildiğimiz yıl 2014’tür. Bu yılda Ida Wessman ve Maja Bärring Değer Akışı Haritalama,
Etkinlik Profili Oluşturma, Kıyaslama yöntemlerini kullanarak bir deponun nasıl
geliştirilebileceğine dair iyileştirme alanları bulmak ve bir öneri geliştirmekle ilgili çalışmalar
yapmışlardır (Bärring, 2014). Bunun yanı sıra M. Karthick, S. Karthikeyan ve M.C. Pravin
ABC analizi kullanarak envanter kontrolünün nasıl olduğunu araştırmıştır(Karthick et al.,
2014). Yine aynı yıl Ferdoush Saleheen, Mahadi Hasan Miraz, Md. Mamun Habib ve Zurina
Hanafi Planlama, tasarım ve operasyon açısından depo performanslarını iyileştirme fırsatlarını
ortaya koyacak çalışmalar yapmıştır (Saleheen et al., 2014). 2015 yılında Jorge Liz ve
Joaquim Pratas Perakende depolama tasarımının mağaza içi operasyonlar, müşteri hizmet
seviyeleri ve mağaza yaşam döngüsü maliyetleri üzerinde büyük etkisi olduğunu
savunmuştur. Ayrıca, bir dağıtım merkezine benzer işlevlere sahip olmasına rağmen, arka oda
depolama tesisleri farklı bir analizi hak eden özelliklere sahip olduğundan yola çıkarak bu
yazıda bu konuyla ilgili araştırma eksikliğine değinmişlerdir.
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2015 yılında Jorge Liz ve Joaquim Pratas, perakende sektöründe mağaza depolama
alanlarının dizaynı konusundaki çalışmaların eksikliğine dikkat çekerek mağaza depoları
dizaynının, dağıtım merkezleri dizaynına göre farklılıklarına değinmiştir (Pires et al., 2015).
Aynı yılın devamında ABC analizinin yapıldığı iki çalışmaya rastlanmış, bu çalışmalardan
birincisi Shabanova L.B., Bagautdinova N.G., Gafurov I.R. ve Salimov L.N tarafından
şatışların paylarına göre ürün gruplarının belirlenmesi üzerine (Shabanova et al., 2015),
ikincisi ise Muhammad Ziaulhaq Mamun tarafından market envanteri için kritik birkaç
öğenin belirlenmesi üzerine olmuştur (Mamun, 2015). Bu yılın sonuna rastlayan diğer bir
çalışma, Thi Thu Ha Tran tarafından Vietnam'daki bir lojistik şirketinde balık kılçığı ve değer
akışı haritalama araçlarının yardımıyla depo operasyonlarının iyileştirilmesi yönünde
yapılmıştır (Tran, 2015). 2016 yılında Jose Carrera 5S ve değer akışı haritalama yöntemleriyle
depo operasyonlarının yalınlaştırılması üzerine bir çalışmada bulunmuştur. Bu yıl Jose
Carrera tarafından yayınlanan diğer bir makalede yalın yönetim araçlarının yardımıyla depo
operasyonlarının iyileştirmesi üzerinde çalımıştır(Myerson, 2012). 2017 yılına gelindiğinde;
Maria Pires, Joaquim Pratas, Jorge Liz ve Pedro Amorim perakende sektöründe mağaza içi
depolama alanı tasarlaması konusunda bir çerçeve sunmak amacıyla yaptığı çalışmada
fonksiyonel gereklilikler, operasyonel strateji, depo boyutlandırması ve yerleşim planı
hazırlama konularında genel bir değerlendirme yapmıştır (Pires et al., 2017). Aynı yılın
devamında, Alexander Hu¨bner ve Kai Schaal raf alanı kararları ve ikmal süreçlerinin
karşılıklı bağımlılığını ele alan bir optimizasyon modeli önermiştir. Bu model, sınırlı sayıda
raf ve depo alanının yanı sıra öğelerin optimum görünüş (faceing) yönünü ve optimum sipariş
sıklıklarını belirleyerek perakende karlarını optimize etmeye yönelik olmuştur (Hübner &
Schaal, 2017). Bu yıl içinde rastlanan diğer bir çalışma da Kyle T. Bentz tarafından en çok
satış geliri sağlayan ve sık sık seçilen ürünlerin depo çalışanları için nasıl daha erişilebilir hale
getirileceğini belirlemek amacıyla yapılmış ve burada ABC analizi çözüm olarak sunulmuştur
(Bentz, 2017). 2018 yılında, Ismail Abushaikha, Loay Salhieh ve Neil Towers tarafından
yapılan çalışmada, depodaki israf azaltma uygulamalarını ve bununla birlikte operasyonel
performansı, dağıtım performansı ve iş performansı arasındaki ilişkileri incelenmiştir
(Abushaikha et al., 2018). Bundan sonraki bir yıl süresince bir çalışmaya rastlanmamış ve bu
konudaki çalışmaların sıklığı önceki birkaç seneye göre azalmıştır. Son zamanlara
gelindiğinde ise bu alanda üç yeni çalışmaya erişilmiştir. Bunlardan ilki, depo süreçlerinde
iyileştirme çalışmalarında bulunarak bu süreçlerdeki hatalardan kaynaklı sipariş geri
dönüşlerinin azaltılması amacıyla yapılmıştır(Bonilla-Ramirez et al., 2019). İkincisi, 2019’un
Ağustos ayında Maria Pires, Ana Camanho ve Pedro Amorim tarafından market depo
alanındaki genel verimliliği optimize etmeye yönelik, her depolama bölümü boyutunun
belirlemesi amacıyla yapılmıştır. Bu makalede, boyutlandırma problemini çözmek için iki
matematiksel programlama formülasyonu önerilmiş ve ilk formülasyon, her bölüm için
optimum zemin alanı ve depolama yüksekliğini belirleyerek mağaza deposu yaşam döngüsü
maliyetlerini azaltmayı amaçlayan aşağıdan yukarıya (bottom-up approach) bir yaklaşımdır.
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İkinci formülasyon ise, her bir depo departman için etkin depolama alanı boşluğunu belirleyen
Veri Zarflama Analizi (DEA) temelli yukarıdan aşağıya (top-down approach) bir yaklaşımdır
(Pires et al., 2019). 2019 yılındaki bu çalışmadan yaklaşık 4 ay sonra yayınlanan diğer bir
makale ise; Maria Pires, Elsa Silva ve Pedro Amorim tarafından mağaza depo alanı yerleşim
problemi için matematiksel bir optimizasyon yaklaşımı sunulmuştur. Bu yaklaşımda amaç,
depolama departmanlarının yerini ve formatını bulmak ve böylece mağaza çalışanları
tarafından mağazadaki yürüyüş mesafelerinin en aza indirilmesi olmuştur (Pires et al., 2020).
Mağaza içi depolama alanı konularındaki çalışmaların şu zamana kadar yeterli şekilde
yoğunlaşmamış olduğundan dolayı, bu çalışmadaki taramanın bir bölümü genel yönde olup,
“Depo dizaynı” konusu üzerinden gerçekleştirildi. Bu konuda da tablo 2’de yer alan 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20 numaralı kaynaklardan faydalanıldı.
3. PERAKENDE SÖKTÖRÜNDE MAĞAZA DEPOSUNUN ROLÜ
Çoğu perakende mağazalarında envanterler, satış ve depo alanlanları içerisinde iki bölgede
tutulmakdatır(Pires et al., 2020). Bununla beraber, perakendecilerin depo envanterini tutmaya
devam etmesinin bir dizi nedeni vardır, örneğin (i) teslimatlar belirsiz veya hatalı olduğunda
ve talep tahminleri doğru olmadığında tamponlama yapması (ii) satış alanında hızla bozulacak
ürünler depolamanması(Pires et al., 2020) (iii) Mağaza deposuna bir miktar stok depolayarak
daha geniş bir ürün yelpazesi sergilenmesi ve buna bağlı olarak potansiyel olarak satışlar
artması(Eroglu et al., 2013). Ancak; envanteri iki yerde (rafta ve depoda) depolamanın
dezavantajları da vardır. İlk olarak, mağaza yönetimi raflarını ve depoyu izlelemeli ve ürünler
satın alındıkça dopodan mağaza raflarını yenilemelidir. Bu da maliyetlerin artmasına neden
olur. İkinci olarak, envanterin mağaza deposunda depolanması operasyonel karmaşıklığı
artırır. Öğeler depoda yanlış yerleştirilebilir veya tamamen unutulabilir, bu da hatalara ve satış
kayıplarına yol açabilir(Eroglu et al., 2013). Bu noktada da mağaza deposundaki operasyonel
sorunların ve oluşan fazla maliyetlerin azaltılmasında, iyileştirme çalışmaları ve
standartlaşmanın önemli şekilde gerektiği görülmektedir. Bunun için de her değer yaratan iş
için standart işin olması gerekir(Art Byrne, 2018). Katma değeri olmayan faaliyetleri ortadan
kaldırarak ve süreçteki standartları görselleştirerek iş akışını yönetmek amaçlanmalıdır(ELKhalil et al., 2020).
4. MAĞAZA VE DEPO İÇİ LOJİSTİK SÜREÇLER
Şekil 1, mağaza içi lojistik süreçlerine ve ikmal için ilgili alt süreçlere genel bir bakış
sunmaktadır. Kamyondan boşaltılan bir mağaza teslimatından raf depolamaya ve atık
bertarafına kadar tüm raf yenileme işlemlerini görselleştirir. İşlemler; yürütüldükleri ilgili
mağaza konumları, yani (1) alma alanı (receiving), (2) mağaza alanı (showroom) ve (3)
mağaza deposu (backroom) ile ayırt edilebilir. İlgili işlemler aşağıda açıklanmaktadır(Hübner
& Schaal, 2017).
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Şekil 1: Mağaza İçi Lojistik Süreçler

(Hübner & Schaal, 2017)
(2) Doğrudan ikmal (Direct Replenishment) depodan teslim edilen her sipariş için gerçekleşir
ve ürünler mağaza satış alanına ulaştıktan sonraki süreçleri açıklar. Merkezi kategori
konumuna varışta, ürünler ayrı ayrı toplanır, raf konumuna taşınır ve bu boşalan raflar
yeniden doldurulur. Son olarak, yeniden doldurulmuş ürünlerin ambalajından çıkan atıklar
atılır. (Hübner & Schaal, 2017)
(3) Depo ikmal (Indirect Replenishment) Rafa sığmayan ürünler, daha sonra ikmal için
saklanacakları mağaza deposuna geri döndükten sonra ortaya çıkan süreçleri ifade eder.
Ürünler mağaza satış alanı raflarında tükendiğinde, çalışanlar bunları depodan yeniden
stoklar. Bunu yapmak için, bir stok çalışanı depodaki ilgili öğeleri arar, mağazadan raflara
taşır ve rafları yeniden doldurur. Depo ikmal süreci, hem doğrudan ikmal sonrasında fazla
ürünlerin satış alanından depoya geri gönderilmesini hem de mağaza şatış alanı raflarının
depodan doldurulmasını içerdiğinden, doğrudan ikmalden tipine göre en az iki kat daha
pahalıdır. (Hübner & Schaal, 2017)
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, perakende sektöründeki bu lojistik süreçler boyunca
oluşan israfların ve bundan kaynaklı ortaya çıkan operasyonel zorlukların giderilebilmesi
amacıyla çeşitli yöntem önerileri sunulmuştur.
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5. İNCELENEN YÖNTEMLERİN AÇIKLANMASI
Çalışmanın bu bölümünde, önceki kısımda saptanan yöntemlerin açıklamalarına ve uygulama
biçimlerine yer verilmiştir.
5.1

Depo Yerleşim Düzeninin Oluşturulmasında ABC Analizi

Depo operasyonları ile ilgili konuda literatürde geçen makalelere en çok konu olmuş yöntem
ABC analizidir. ABC analizi (veya Seçici Envanter Kontrolü) bir envanter sınıflandırma
tekniğidir. ABC analizi üç kategoriden oluşmaktadır. Çok önemli kontrol ve doğru kayıtları
ile "A öğeleri", daha az kontrol ve iyi kayıtları ile "B öğeleri" ve mümkün olan en basit
kontroller ve minimum kayıtlar ile "C öğeleri"ni oluşturmaktadır. Bu yöntem, yöneticilerin
dikkatini önemsiz pek çok iş yerine (C öğeleri), kritik birkaç öğeye (A öğeleri) çekmeyi
amaçlamaktadır. ABC analizi, genel olarak önemli bir etkisi olacak öğeleri tanımlamak için
bir mekanizma oluşturur (Mamun, 2015).
Bir şirketin 10 € 'luk bir ürünü 100 €' luk bir ürünle aynı şekilde işlemesi oldukça sorumsuz
olacaktır. Sadece yüksek oranda bir hata değil, aynı zamanda da zaman israfıdır. ABC analizi,
bir kişinin envanterindeki çeşitli ürünleri daha verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı
olabilir(Bentz, 2017).
Envanterlerin A, B ve C kategorilerinde organize edilmesi için, her kategorinin ihtiyaç
duyduğu uygun bakım düzeyinin neler olduğuna dair bazı örnekler aşağıdaki tabloda
listelenmiştir:
Tablo 3: Farklı ABC Analizi kullanımlarının Çizelgesi
“A”

“B”

“C”

Az fakat Önemli

Orta

Fazla fakat daha az
önemli

Kontrol

Sıkı

Orta

Basit

Güvenlik Stoğu

Düşük

Orta

Yüksek

Yönetim

Üst Seviye

Orta

Daha Düşük

Ciro

Yüksek

Orta

Düşük

Depo Hareketi

Hızlı

Orta

Yavaş

(Bentz, 2017)
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Analiz için kullanılan veriler:
• Yılın çeyreği için süpermarket satışları;
• Ürün grupları şeklinde sunulan aralık;
• Her bir ürün için gelir miktarı, çeyrek dilim satışlarındaki malların fiyatı ve satış miktarıyla
çarpılarak hesaplanır.
• Her bir ürün grubunun bütün içerisindeki payı - o ürün grubunun gelirinin tüm ürün
gruplarının toplam gelirine oranı ile yüzdesel olarak hesaplanır (Shabanova et al., 2015).

En çok satan ve en yüksek gelir getiren ürünlerin hesaplama sonuçlarının ardından, "A" ve
"B" grupları oluşturulur. Böylece, yılın raporlama çeyreği için tüm süpermarket yelpazesi
ürün gruplarına ayrılmış olur (Shabanova et al., 2015).
Şekil 2: ABC Analizinin Basit Bir Örneği

(Bentz, 2017)

5.2 Depo Operasyonlarının İyileştirilmesi Sürecinde 5S Yöntemi
Depo operasyonlarının geliştirilmesi konusunda literatürde geçen en yaygın konulardan bir
diğeri de 5S yöntemidir(Gergova, 2010). Yalın sürecin oluşturulmasında genelde kullanılan
ilk yöntemdir(Myerson, 2012).
5S’deki maddelerin (hepsi S ile başlayan orijinal Japonca kelimelerden oluşur) her birinin
kısa bir açıklaması şu şekildedir:
1.
2.
3.
4.

Seiri, veya ayıklama; ihtiyaç duyulmayan herşeyi azaltmak
Seiton, veya düzenleme; düzen yaratıp bunu sürdürmek
Seiso, veya temizleme; temizlemek
Seiketsu, veya standartlaştırma; ilk üç S’yi sürdürmek için kurallar oluşturmak
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5.
Shitsuke, veya disiplin; ilk dört S’nin disiplinini devam ettirmek (Art Byrne,
2018)
Muhammad Salman Mustafa, Anna Corinna Cagliano ve Carlo Rafele’nun 2013’de
yayınlanan “A Proposed Framework for Lean Warehousing” makalesinde depodaki israfları
kaldırmak ve verimliliği arttırmak amacıyla 5S yönteminden faydalanılmıştır. Ürünlerin
teslim alınıp, depo raflarına düzülene kadar olan süreç boyunca bir deponun olası görülen
israfları tanımlanmış ve bu doğrultuda herbir tanımlanan israf için 5S uygulaması
gerçekleştirilmiştir. (Cagliano & Politecnico, 2013)
Tablo 4: Depo Operasyonlarındaki Olası İsrafların Analizi ve 5S Uygulamaları
7 İsraf
(Muda)
Taşıma

İsraf
Tanımı
Taşıma
araçlarının
uzun dönüş
süreleri

Ayıklama
(Seiri)
Alım
alanlarında
araçların
gereksiz
kalmasını azaltma.

Düzenleme
(Seiton)
Her araca
uygun bir
yer atama

Alım
alana
yerleştirilen gereksiz
ekipman
ve
malzemeleri çıkarma

5S Uygulaması
Temizlik
(Seiso)
Araç
hareketinin
yollarını
tanımlama ve
temiz
ve
düzenli
tutma

Standartlaştırma
(Seiketsu)
Uygulamayı
Standartlaştırma

Envanter

Mal
akışındaki
darboğazlar /
gereksiz stok

Alım ve depolama
alanları
arasındaki
gereksiz
stoku
kaldırma

Ürünleri en
kısa sürede
depo
sürecinin
bir sonraki
aşamasına
taşıma

Çalışma ve
geçiş
alanlarının
temiz
ve
düzenli
tutulması

Alımdan
depolama
alanına
stok
akışı
için
prosedürleri
standart
hale
getirme

Hareket

Teslim alım
(Receiving)
sürecinde
kullanılan
ekipman ve
araçları
aramak ve
bulmak için
depo
personelinin
fazladan
dolaşması

Tüm
alet
ve
ekipmanların
kullanımları
sonrasında
çalışma
alanından çıkarılması.

Tüm alet
ve
ekipmanlar
ın
belirlenmiş
yerlere
koyulması
ve uygun
şekilde
işaretlenme
si

Tüm alet ve
ekipmanları
temiz
ve
bakımlı
tutma.

Alet ve ekipman
için düzeltici ve
önleyici bakım
prosedürleri
geliştirme
ve
bunları çalışma
gereksinimlerine
göre
standartlaştırma

Alımda
sıralanan
ürünleri depodaki bir
sonraki konumlarına
taşıyarak
yaklaşan
ürünler için alım
alanında
boşluk
oluşturma

Ürünlerin
yerleştirilme
si
için
personelin
boş
yer
araması
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Alma işlemi
sırasında ve
sonunda
alma alanını
temiz
ve
düzenli
tutma

Disiplin
(Shitsuke)
Prosedürleri
takip
etmeye
devam
etme
Periyodik
kontroller
ve
denetimler
yapma
İşyeri
temizlik
standartları
na
uyumaya
devam
etme
İşyeri
temizlik
standartları
na
uyumaya
devam
etme

Temiz bir iş yeri
tutmak
ve
gereksiz
envanterin
çıkarılmasını
sağlamak
için
standartlar
geliştirmek

ÖZET KİTABI
KONGRE
KİTABI www.europenjournal.com
www.izdas.org

181

2020
ANKARA

Bekleme

7 İsraf
(Muda)
Hata

Fazla
İşlem

Taşıma
araçlarının
alım
işlemine
başlamadan
önce uzun
süre
beklemeleri

İsraf
Tanımı
Ürünlerin
alınmasından
sonra
alana
yanlış/düzenden
farklı
yerleştirilmesi

1st INTERNATIONAL ANKARA
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Alım
gereksiz
ayrılması

alanındaki
envanteri

Ayıklama
(Seiri)

Ürün miktarı ve
kalitesi
için
gereksiz
tekrarlanan
kontroller

Fazla
Üretim

Taşıma
araçlarının
alım
bölgesine
ulaşımların
ın
çizelgelen
mesi
ve
senkronize
edilmesi

Düzenleme
(Seiton)
Malları
önceden
tanımlanmış ve
belirlenmiş
alana
ve
düzene
yerleştirme

Araç
varış
programların
ı
gözden
geçirilmesi
ve
giden
tarifelerle
senkronize
edilmesi

5S Uygulaması
Temizlik
(Seiso)
Depolama
alanlarını
temiz tutma

Veri
giriş
işlemini
gerçekleştirme
Kalite
ve
miktar
doğrulama
sürecini gözden
geçirme
Uygulama yok

Prosedürler
in takibi
Periyodik
kontroller
Denetimler

Standartlaştırma
(Seiketsu)
Envanter işleme
prosedürlerini
standart
hale
getirme

Disiplin
(Shitsuke)
Prosedürleri
takibine
devam etme
Periyodik
kontroller
denetimler
yapma

Ürün miktarını
ve
kalitesini
kontrol
etme
sürecini
standartlaştırm

(Cagliano & Politecnico, 2013)
Taiichi Ohno’nun yedi önemli israf sınıflandırması doğrultusunda depodaki israflar
tanımlanmıştır. Bu israflar sırasıyla; taşıma araçlarının uzun dönüş sürelerinde görülen taşıma
israfı, mal akışındaki darboğazlar / gereksiz stoklar ile oluşan envanter israfı, ürülerin alım
sürecinde kullanılan ekipman ve gereçleri aramak ve bulmak için depo personelinin
dolaşmasıyla oluşan ve ürünlerin yerleştirilmesi için personelin boş yer aramasıyla oluşan
hareket israfları, taşıma araçlarının alım işlemine başlamadan önce uzun süre beklemeleriyle
oluşan bekleme israfı, ürünlerin alınmasından sonra alana yanlış yerleştirilmesi ile oluşan hata
israfı, ürün miktarı ve kalitesi için gereksiz tekrarlanan kontrollerden kaynaklanan fazla işlem
israfıdır.(Cagliano & Politecnico, 2013) Depo operasyonları süresince olası görünen bu
israflar ve bu israflar için sunulmuş olan 5S uygulamaları, bu yönde yapılacak çalışmalara bir
örnek sunmaktadır.
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5.3 Depo Operasyonlarının İyileştirilme sürecinde Değer Akışı Haritalaması
Değer Akışı Haritalaması (DAH), depo süreçlerindeki iyileştirmeler konusunda kullanılan bir
diğer önemli araçtır. DAH, malzeme ve bilgi akışlarını görselleştiren bir yöntemdir. Bir ürüne
nerede değer eklendiğini ve israfların ne zaman meydana geldiğini belirlemek için
kullanılabilir. İsraflar; taşıma, envanter, hareket, bekleme, aşırı işleme, fazla üretim ve
kusurlar. Bir DAH ile amaç, mümkün olduğunca fazla israfı ve tüm katma değerli olmayan
faaliyetleri ortadan kaldırmaktır. (Wessmann & Bärring, 2014)
Haritanın bir çok fonksiyonu bulunur. Beş temel adımdaki performansı özetler, adımlar
arasında biriken stokları gösterir, toplam işlem süresi ile değer yaratma süresini kıyaslar ve
ürünün toplam işlem süresini önemli oranda kısaltmak için gerekli başlangıç akış kaizen’ini
planlamada, israf adımlarını yok etmede yardımcı olur. (Womack & Jones, 2007)
Ürun ailesinin secilmesi, mevcut durumun cizilmesi, gelecek durumun tasarlanması ve
faaliyet planının hazırlanması, değer akısı haritalandırmanın temel adımlarıdır(Birgün et al.,
2006). Muşteriler tarafından algılanan ‘değerin’ belirlenmesi sonrasında baslatılan değer akısı
haritalandırmada ilk adım, secilen bir urun veya hizmet ailesi icin değer akısının
tanımlanmasıdır(Yurdagil, 2010). Tüm ürünler müşteri nezdinde önemli olmadığı için çalışma
yapılacağında tek bir ürün ailesi seçilerek haritalandırma yapılmalıdır. DAH çalışmasının
yapılacağı ürün grubu belirlenirken iş akışı sürecinde en çok israfı bulunduran akışlara
öncelik verilmelidir. Mevcut durum haritasının çizilebilmesi için öncelikle belirlenen
süreçlere ait gerekli olan tüm bilgilerin toplanılması gerekmektedir. Oluşturulan mevcut
durum haritasının amacı, görsel bakımdan sembollerle süreçte bulunan israfları ayrıntılarıyla
birlikte ortaya koymaktır(Sarucan & Yılmaz, 2019).
DAH’da amaç gelecek durum haritasını oluşturmaktır. Gelecek durum haritasını
oluşturabilmek için mevcut durum haritasının üzerinde iyileştirme yapılacak olan noktalar
tespit edilir ve gelecek durum sembolleriyle işaretlenir. Daha sonra süreç üzerinde
yapılabilecek olan iyileştirmeler kararlaştırılarak gelecek durum haritası oluşturulur(Sarucan
& Yılmaz, 2019).
Faaliyet planına bakılarak mevcut durum, tasarlanmış olan yeni duruma dönüştürülmektedir.
İyileştirmelerin yapılmasında kimlerin görev alacağı ve iyileştirmelerin ne zaman yapılacağı
gibi konular, hazırlanan faaliyet planında yer almaktadır(Sarucan & Yılmaz, 2019).
6. GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
Genel olarak bir depoda alanı iyileştirmek için koridor ve raf düzenine bakmak ve en sık
kullanılan ürünlerin taşınma bölgesine yakınlık sağlayacak şekilde düzenlenmiş olduğundan
emin olmak istenmektedir. Koridorlar, raflar, ürünler ve iş akışı için yoğun görsel sistemlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Koridorlardaki dağınıklıktan kaçınılması ve ayrıca alet ve
ekipmanların ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa uluşılabilirliğinden emin olmak için
belirli bir bölgede toparlama yapılması gerekmektedir.(Myerson, 2012) Bu doğrultuda,
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mağaza içi depo süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda ulaşılan en yaygın üç yöntem sırasıyla;
ABC Analizi, Değer Akışı Haritalaması ve 5S’dir.
6.1 ABC Analizi
Literature taramasına gore depo operasyonları ve yerleşim düzenleri ile ilgili çalışmalarda
bulunan makalelerde en çok kullanılan yöntem ABC analizi olarak belirlenmiştir. “Depo
Tasarımı ve Yerleşimi” ve “Product Positioning Optimization Using The ABC Method” adlı
çalışmalarda ABC analizi uygulamalı olarak kullanmıştır(Evinsel & Kasapoğlu, 2010)(Tinelli
et al., 2012). “A Model for Managing and Controlling the Inventory of Stores Items based on
ABC Analysis” adlı çalışmada ise market ürünleri ve sebzeleri içeren bir ABC analizi
yapılmıştır(Karthick et al., 2014). “ABC - Analysis, as an Important Tool for Generating an
Optimal Assortment Plan Commercial Enterprises” ve “Implementation on Household’s
Grocery “ çalışmalarında da ABC analizinin öneminden söz edilmiştir(Shabanova et al.,
2015)(Mamun, 2015). İncelenen bu araştırmalarda “Yalın Depo Yerleşim Düzeni”
konusundaki çalışmalar, ABC analizinin oldukça yaygın olduğunu ve yapılacak çalışmalar
için depo içi lojistik faaliyetlerde etkili bir şekilde fayda getireceğini göstermektedir.
6.2 5S Yöntemi
Literatür taraması sonucunda; depo operasyonlarının ve yerleşim düzeninin iyileştirilmesi
yönündeki çalışmalarda 5S yönteminin önemli bir ağırlığa sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu
çalışmalardan ilki “Warehouse improvement with Lean 5S - A case study of Ulstein Verft
AS”dir ve burada 5S bir vaka üzerinde kullanılmıştır(Gergova, 2010). Diğer iki makale de
“A Proposed Framework for Lean Warehousing” ve “Lean Supply Chain & Logistics
Management: Chapter 8: Lean Warehouse: Low-Hanging Fruit”dir(Cagliano & Politecnico,
2013)(Myerson, 2012). Bu çalışmalarda da depo operasyonlarının iyileştirilmesi konusunda
5S kullanımının önemli bir yeri olduğu işaret edilmektedir. Yapılan bu çalışmalarda depoda
5S'nin uygulanması; işlemlerin görünürlüğünü, malzeme akışını, iş organizasyonunu ve
standardizasyonunu arttıracağını göstermekte ve bu uygulamanın da “Perakende Sektöründe
Depo Operasyonlarının Geliştirilmesi” ve “Depo Süreçlerinde Standartlaşma” konularındaki
gelecek çalışmalar için oldukça yararlı olacağı anlaşılmıştır.
6.3 Değer Akışı Haritalama Yöntemi
Değer akışı haritalaması (DAH) yöntemi, literatür taramasındaki en sık başvurulan diğer bir
yöntemdir. “A Proposed Framework for Lean Warehousing, Analysing the Current State of a
Warehouse”, “Improving Warehousing process with Lean Management” ve “Lean Supply
Chain & Logistics Management: Chapter 8: Lean Warehouse: Low-Hanging Fruit” makaleleri
depo operasyonlarında iyileştirme çalışmalarında sorunların saptanması yönünde DAH
yönteminin fayda sağladığına işaret etmektedir(Cagliano & Politecnico, 2013)(Tran,
2015)(Myerson, 2012). “Implementation of Lean Warehousing to Reduce the Level of
Returns in a Distribution Company” makaleside ise ele alınan bir vakada, DAH’ın depo
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sürecindeki sorunların tespitinde kullanılmış ve iyileştirme sürecinde fayda sağlayan bir diğer
önemli araç olduğu göstermiştir(Bonilla-Ramirez et al., 2019). Önceki bu çalışmaların
incelenmesi sonucunda, “Değer Akışı Haritalama Yöntemi” konusunun depo operasyonları
süreçlerinin incelenmesi ve çeşitli israfların görülmesi amacıyla kullanılmasında etkili bir
görsel yöntem olduğu anlaşılmakta ve depo operasyonları yönündeki gelecek çalışmalarda bu
yönde fayda sağlayacağı görülmektedir.
7. SONUÇ
Bu çalışmada, perakende sektöründeki mağaza depolarının operasyonel açıdan geliştirilmesi
konusunda yalın düşünce odaklı literatür araştırmasında bulunulmuştur. Bu tarama sonucunda
depo süreçlerindeki sorunların fark edilmesi ve bunlar için uygulanması önemli derecede
fayda sağlayabilecek yaygın yöntemler tespit edilmiştir. İlk olarak, bu konuda literatürde en
çok işaret edilen yöntem ABC analizidir. Bu yöntem ile ürünlerin sağladığı gelirleri ve
satışları dikkate alınıp, düzenlenmesi sonucu depo içi lojistik faaliyetlerin iyileştirilmesinde
etkili bir şekilde fayda sağlayacağı anlaşılmıştır. İkinci olarak; depo operasyonlarında çeşitli
israfların görülmesinde etkili bir görsel yöntem olan Değer Akışı Haritalaması, bu konuda
yardım sağlayabilecek diğer bir yöntemtir. Üçüncü ve depo süreçlerinde oldukça fazla
kullanıma sahip olan ve literatürdeki en fazla işaret edilen diğer bir yöntem olan 5S; ihtiyaç
duyulan her şeyin ulaşılabilir şekilde olmasını, depo kontrolünün arttırılmasını ve iş akışının
iyileştirilmeisni sağlayarak oprerasyonel kabiliyeti güçlendirmektedir. Sonuç olarak;
perakende sektöründeki çalışmalarda ABC Analizi, Değer Akışı Haritalaması ve 5S
uygulamaları açıklanan bu yönleriyle israfları görmede ve ortadan kaldırmada yardımcı olarak
verimliliğin artmasını ve operasyonel maliyetlerin azalamasını sağlayacaktır.
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Se İZOTOPLARININ (d, 3n) REAKSİYONU İLE TEORİK GAMA ŞİDDET
FONKSİYONU HESAPLAMALARI

THE THEORETICAL GAMMA STRENGTH FUNCTION CALCULATIONS
of 74,75SE ISOTOPES via (d, 3n) REACTION
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf KAVUN
Kahramanmaras Sutcu ImamUniversity, Department of Medical Imaging Techniques,
Vocational School of Health Services, Kahramanmaras, TURKEY
ORCID NO: 0000-0001-9635-4388

ÖZET
Elektriksel direnci ve iletkenliği maruz kaldığı ışığa göre değişen selenyum atomu,
fotosellerde, fotoelektrik hücrelerde, güneş pillerinde, kameralarda ve röntgen cihazlarında ve
ışığın yoğunluğuna tepki veren cihazlarda sıklıkla kullanılır. Yarıiletken özellikleri nedeniyle
alternatif akımı doğru akıma dönüştüren cihazlarda da kullanılır. Ek olarak, cam ve emayede
renklendirmek için kullanılan selenyum atomları, fotoğrafik bir toner malzemesi ve
paslanmaz çelik için bir katkı maddesi olarak kullanılır.
Bu çalışmada, 74,75Se izotopları için (d, 3n) nükleer reaksiyon ile teorik gama şiddet fonksiyon
hesaplamaları yapılmıştır. Böylece gama şiddet fonksiyonlarının tesir kesiti hesaplamasına
etkisi incelenmiştir. Bu hesaplamalar TALYS 1.9 kodu kullanılarak 50 MeV enerjiye kadar
gerçekleştirilmiştir. TALYS 1.9 kodu ile yapılan hesaplamalarda elde edilen sonuçların 74Se
için 40 MeV, 75Se için ise 30 MeV civarından başladığı görülmüştür. (d,3n) Kavun Y. (2020)
formül hesaplama sonuçları 201.5 MeV enerjisi için geçerli olup TALYS 1.9 sonuçları ile
uyumlu olmadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: tesir kesiti, (d, 3n) formülü, 74,75Se izotopları

ABSTRACT
Selenium atom, whose electrical resistance and conductivity varies according to the light it is
exposed to, is frequently used in photocells, photoelectric cells, solar cells, cameras and x-ray
devices, and devices that react to the intensity of light. It is also used in devices that convert
alternating current to direct current due to its semiconductor properties. In addition, selenium
atoms used for coloring in glass and enamels are used as a photographic toner material and an
additive for stainless steel.
In this study, theoretical gamma strength function calculations were performed by (d, 3n)
nuclear reaction for 74,75Se isotopes. Thus, the effect of gamma strength functions on the cross
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section calculation was examined. These calculations were performed up to 50 MeV energy
using TALYS 1.9 code. It has been observed that the results obtained in the calculations made
with TALYS 1.9 code starts from 40 MeV for 74Se and 30 MeV for 75Se. (d, 3n) Kavun Y.
(2020) formula calculation results are valid for 201.5 MeV energy and TALYS 1.9 results
were found to be incompatible with Kavun Y. (2020) formula results.
Keywords: cross-section, (d, 3n) formula, 74,75Se isotopes

INTRODUCTION
The Selenium atom is very few in nature in its Free State. It is usually found in lead, iron,
copper, and silver ores in selenides along with sulfides. When sulfuric acid is produced by the
lead chambers method, lead chambers are exposed as a by-product in the sludge. Selenium,
which is reduced to elemental with sulfite acid, is oxidized with nitrate acid. Elemental
selenium is obtained by reducing it from here (Jorg, G. et al., 2010, American Elements,
2020).
Selenium is mostly used as an element in the glass industry. It is an important additive in
glasses. The compounds with various elements can give the glass transparency or red color. In
addition, selenium is used in film glasses produced to protect from the sun. Selenium is also
used in pigments used in ceramics, paints and plastics. Corrosion is an additive in steelmaking
(Sukhoruchkin, 2009).
Selenium has photovaltaic and photoconductive properties. Therefore, it is a very important
element for photocells, solar cells, cameras, cameras. It is also widely used in rectifiers due to
its ability to convert alternating current to direct current (Jalilian, 2004).
Selenium-74 is occurring naturally and by fission. It is usable for thin film applications.
Selenium-75 is usable in radiography instead of Iridium-192. Because, it provides a softer
gamma ray spectrum than Iridium-192 (Mark, 2000; Grimm, 1996; Chizhikov, 1968; Ballaux,
2000).
In this study, theoretical gamma strength function calculations were performed by (d, 3n)
nuclear reaction for 74,75Se isotopes. Thus, the effect of gamma strength functions on the cross
section calculation was examined. These calculations were performed up to 50 MeV energy
using TALYS 1.9 code. It has been observed that the results obtained in the calculations made
with TALYS 1.9 code starts from 40 MeV for 74Se and 30 MeV for 75Se. (d, 3n) Kavun Y.
(2020) formula calculation results are valid for 201.5 MeV energy and TALYS 1.9 results
were found to be incompatible.
MATERIAL and METHOD
Gamma strenght functions E energy photon of atomic nuclei gives a measure of their
absorption or emissivity. For this reason, gamma intensity functions are used as important
input parameters in cross section calculations that have an important place in both nuclear
astrophysics and reactor physics applications (Sneden, 2008).
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TALYS code is a nuclear reaction program that simulates nuclear reactions with particles
such as neutrons, gamma rays, protons, deuterons, tritons, helions and alpha in the 1 keV 200 MeV energy range (Koning, 2017). Also, gamma strenght functions can be calculated by
using TALYS code. Kopecky-Uhl generalized Lorentzian, Brink-Axel Lorentzian, HartreeFock BCS tables models have been investigated for 74,75Se isotopes.
The gamma-ray transmission coefficient 𝑇𝑋ℓ(𝐸𝛾) is given by;
𝑇Xℓ (Eγ) = 2π𝑓Xℓ (𝐸γ )Eγ2ℓ+1

(1)

It is related to the corresponding strength function and ℓ of type X (where X = M or E) for the
multipolarity. Eγ is gamma energy and fXℓ(Eγ) is the energy-dependent gamma-ray strength
function.
Also, Kavun Y. (d, 3n) (2020) formula (2) calculation have been performed for this study.
This formula is asymmetry dependent (s) and it corresponds s=(N-Z)/A.
σ(d, 3n) = 0.003274(A1/3 + 21/3)2exp(56.738s)
(2)
RESULTS and DISCUSSION
In this study, theoretical gamma strength function calculations were performed by (d, 3n)
nuclear reaction for 74,75Se isotopes. Thus, the effect of gamma strength functions on the cross
section calculation was examined. These calculations were performed up to 50 MeV energy
using TALYS 1.9 code. Results can be seen in figure 1 and 2. Also, (d, 3n) Kavun Y. (2020)
formula calculation have been performed for 201.5 MeV energy. By using Eq.(2), obtained
results have been given in table 1. Talys results have been starts from 40 MeV energy for
74
Se(d,3n)73Br reaction. Results starting at values close to 0 starting from 40 MeV are
gradually increasing towards 50 MeV in Figure 1. Kopecky-Uhl generalized Lorentzian,
Brink-Axel Lorentzian, Hartree-Fock BCS tables models results are stable after 49 MeV
energy.
Talys results have been starts from 30 MeV energy for 75Se(d,3n)74Br reaction. Results
starting at values close to 0 starting from 30 MeV are gradually increasing towards 50 MeV in
Figure 2. Kopecky-Uhl generalized Lorentzian, Brink-Axel Lorentzian, Hartree-Fock BCS
tables models results have been taken maximum values around 42 MeV and decreasing
slowly after 42 MeV energy.
Table 1. (d, 3n) Kavun Y. (2020) formula calculation results
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Figure 1. Talys 1.9 calculation results for 74Se(d,3n)73Br reaction
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Figure 2. Talys 1.9 calculation results for 75Se(d,3n)74Br reaction
CONCLUSION
As can be understood from the obtained results, the (d, 3n) reaction results for 74,75Se isotopes
are shown in figures 1 and 2. TALYS code have been used for these calculations. Also, (d,
3n) Kavun Y. (2020) formula calculation results have been shown in Table 1. Kavun Y.
(2020) formula are valid for 201.5 MeV energy and TALYS results starting from 40 MeV
for 74Se and 30 MeV for 75Se isotopes. Therefore, it was not possible to compare the obtained
results with TALYS and (d, 3n) Kavun Y. (2020) formula.
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ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARINA
ETKİSİ
THE EFFECT OF CASE-BASED TEACHING ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS'
AWARENESS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem ŞAHİN
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana
Bilim Dalı, Konyaaltı, Antalya.
ORCID NO: 0000-0002-9512-8570
Prof. Dr. Sait BULUT
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen
Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Konyaaltı, Antalya.
ORCID NO: 0000-0002-6150-2528

ÖZET
Bu araştırmada, örnek olaya dayalı öğretimin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevre
sorunlarına yönelik farkındalıklarına etkisi belirlenmiştir. Deneysel desenlerden ön test-son
test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılan ve nitel araştırma yöntemiyle desteklenen
bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi 3. sınıf Fen Bilgisi öğretmen adayları (72 kişi) oluşturmaktadır. Deney
grubunda 37 kişi, kontrol grubunda ise 35 öğrenci bulunmaktadır. 10 hafta süren
araştırmada, deney grubunda örnek olay yöntemi kullanılırken kontrol grubunda anlatım
yöntemi kullanılmıştır. Örnek olaya dayalı öğretimin öğretmen adaylarının çevre sorunlarına
yönelik farkındalıklarına etkisini belirlemek amacıyla “Çevre Sorunlarına Yönelik
Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ek olarak örnek olay yöntemi uygulanan deney grubu
öğrencilerinden gönüllü olanların uygulama süreci ve sonrasına ilişkin görüşlerini
belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş olup sonrasında “Görüş
Formu” uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde bağımsız örneklemler t-testi ve bağımlı
örneklemler t-testi kullanılırken nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; Her iki grupta ön test puanları arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmezken son testlerde deney grubu lehine istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Her iki grupta da yapılan ön test-son test
karşılaştırması sonucunda ise son test puanları lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
tespit edilmiştir. Grupların son test puanlarında oluşan anlamlı farklılığın etki büyüklüğü
(eta-kare) araştırılmış olup deney grubundaki farklılığın etki büyüklüğünün kontrol
grubundaki farklılığın etki büyüklüğüne göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yarı
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yapılandırılmış görüşme verilerine göz atıldığında öğrenciler örnek olaylar hakkında olumlu
ve olumsuz olarak çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilere daha sonra yöneltilen
görüş formundan elde edilen bulgular ile öğrencilerin yarı yapılandırılmış görüşmede
verdikleri yanıtlar karşılaştırıldığında uygulama süreci sonrasında öğrencilere gündemi takip
etme yönünden olumlu yönde etki etmeye devam ettiği görülmektedir. Araştırmanın
sonucunda; Örnek olay yönteminin anlatım yöntemine göre daha etkili olduğu, çevre
sorunlarına yönelik farkındalığı arttırdığı, nitel verilerle de çevre sorunlarına yönelik
farkındalığı ve bilgi edinimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Örnek Olay Yöntemi, Çevre Sorunlarına Yönelik
Farkındalık, Öğretmen Adayları
ABSTRACT
In this study, the effect of case-based teaching on pre-service science teachers' awareness of
environmental problems was determined. Quasi-experimental design with pretest-posttest
control group, which is one of the experimental designs, was used and supported by
qualitative research method. 2018-2019 academic year, Akdeniz University Faculty of
Education 3rd year pre-service science teachers (72 people) constitute this research’s
working groups. There are 37 in the experimental group and 35 students in the control
group. While it was used the case-based learning in the experimental group, lecture-based
learning was used in the control group. The research lasted 10 weeks. “Awareness Scale for
Environmental Problems” was applied to determine for quantitative data. Additionally,
semi-structured interviews were conducted and “The Opinion Form” were applied to
determine the opinions of the experimental group’ students about process and post. While ttests were used in analyzing quantitative data, descriptive analysis method was used in the
analysis of qualitative data. According to the findings; while a significant difference was not
found between the control and experimental group pretest scores, in the posttests a
significant difference was found in the favor of the experimental group and a significant
difference was found between the pretest-posttest scores in both groups favor of the
posttests. In addition, eta-squared values were explored, the experimental group’s effect size
was higher than the control group’s. Looking at semi-structured interview’s datas; The
students evaluated the case studies with positive and negative aspects. In addition, when the
opinion form and semi-structured interview’s findings were compared, it was observed that
it has continued positive effect to the students in terms of following the agenda. As a result
of the research; The case-based learning is more effective than the lecture-based learning, it
enhanced awareness on environmental problems, similarly; qualitative data explained;
Advancement in awareness on environmental problems, knowledge acquisition.
Keywords: Environmental Education, Case-Based Learning, Awareness of Environmental
Problems, Pre-Service Teachers
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EGZERSİZ SAĞLIK İNANÇ MODELİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
VALIDITY AND RELIABILITY OF THE EXERCISE HEALTH BELIEF MODEL SCALE
Öğr.Gör. Necmettin ÇİFTCİ
Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bakım
Hizmetleri Bölümü, Merkez, Muş.
ORCID NO: 0000-0002-4713-4212
Doç. Dr. Hasibe KADIOĞLU
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,
Maltepe, İstanbul
ORCID NO: 0000-0003-4965-0277
ÖZET
Objective: Bu çalışmanın amacı Egzersiz Sağlık İnanç Modeli Ölçeği’nin(ESİMÖ) Türkçe
formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır.
Methods: Metodolojik olarak gerçekleştirilen bu çalışma, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında
bir batı ve bir doğu ilinde bulunan iki üniversitede eğitim gören öğrencilerle
yürütülmüştür(n:743). Veriler, sosyo-demografik veri formu ve ESİMÖ kullanılarak toplandı.
Ölçek beşli likert tipi 32 madde ve beş faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerliği yapı
geçerliği ve kapsam (içerik) geçerliği ile güvenirliği ise madde-toplam puan korelasyonu, iç
tutarlılık ve test-tekrar test yöntemleri ile değerlendirildi.
Results:Ölçeğin kapsam geçerliği indeksi(KGİ) 0,98 bulundu. Ölçeğin toplam Cronbach
Alpha katsayısı 0,87 Ölçek alt boyutların alfa değerleri ise genel sağlık değeri için 0,87,
ciddiyet algısı için 0,76, yarar algısı için 0,87, motivasyon için 0,87 ve duyarlılık algısı için
0,77 bulundu. Test-tekrar test korelasyon değeri tüm ölçek için 0,88 (p<0.05) bulundu.
Ölçeğin beş faktörlü yapısının model uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu bulundu.
Conclusion: Egzersiz Sağlık İnanç Modeli Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir
bir ölçek olduğu belirlendi.
Keywords: Egzersiz, Sağlık İnanç Modeli, Geçerlik-Güvenirlik

ABSTRACT
Objective:The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the Turkish
version of the Exercise Health Belief Model Scale (EHBMS).
Methods:This methodological study was conducted in 2018-2019 academic year with
students from two universities located in east and west provinces of Turkey (n= 743). The
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sociodemographic data and those from the EHBM scale were collected. This five-point likerttype scale consists of 32 items and five factors. Construct and content validities were used to
evaluate the validity of the scale, and its reliability was investigated with item-total
correlation, internal consistency and test-retest method.
Results:The content validity index (CVI) of the scale was 0.98. While the Cronbach Alpha
coefficient of the scale was 0.87, the alpha values of the factors were as following: 0.87 for
general health value, 0.76 for beliefs about the vulnerability of not exercising, 0.87 for beliefs
about the severity of not exercising, 0.87 for beliefs that exercising can reduce threats, and
0.77 for beliefs that the benefits exceed the costs of exercising. The test-retest correlation
value was 0.88 (p<0.05) for the whole scale. The model fit indices of the five-factor structure
of the scale were found to be good.
Conclusion:The Turkish version of the Exercise Health Belief Model Scale was found to be a
valid and reliable scale.
Keywords: Exercise, Health Belief Model, Reliability, Scale, Validity
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XƏTTİ SENSOR ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ KOMPÜTER
MONİTORİNQİ SİSTEMİ
magistr ALMƏMMƏDOVA Mehriban Hüseynağa qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID NO: 0000-0001-8324-3697
XÜLASƏ
Mürəkkəb texniki obyektlərin tələb olunan etibarlılıq və təhlükəsizlik səviyyəsinin təmin
edilməsində ən mühüm vəzifələrdən biri onların cari vəziyyətinin monitorinqidir. Eyni
zamanda, nəzarət olunan parametrlərin tələb olunan dəyərdən sapmalarını aşkar etmək üçün
paylanmış sensorlardan məlumatların toplanması, işlənməsi və təhlili həyata keçirilməlidir.
Mürəkkəb formada yerləşmiş obyektlər üçün simsiz sensor şəbəkələrindən (SSŞ-WSN)
istifadə məqsədəuyğundur. Bu şəbəkələrin köməyilə yalnız nəzarət olunan parametrin (passiv
sensorlar) dəyərlərini ölçmək deyil, həm də aktiv ötürücülərdən (aktivatorlardan) istifadə
etməklə obyektlərdəki prosesləri idarə etmək mümkündür. Naqillərin olmaması SSŞ-in
əlçatmaz yerlərdə və ya mobil obyektlərdə istifadəsinə imkan verir ki, bu da sensor
şəbəkələrinin istifadə dairəsinin əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsinə səbəb olur.
SSŞ-in istifadə olunduğu sahələrin bir çoxunda sensorlar xətti struktur şəklində yerləşdirilir
ki, bu da xətti sensor şəbəkə (XSSŞ-LWSN) kimi müəyyənləşdirilən yeni növ SSŞ-in
yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu strukturlara mühafizə olunan ərazi sərhədləri, dəmiryolu
xətləri, neft, qaz və su boru kəmərləri və yüzlərlə və hətta minlərlə kilometr uzunluğa malik
digər obyektlər aiddir. Dizayn xüsusiyyətlərinə görə XSSŞ məlumatların ardıcıl ötürülməsi
üçün əhəmiyyətli vaxt tələb edir, məlumatların ötürülməsinin etibarlılığının azalması zamanı
isə yüksək enerji sərfiyyatına malikdir.
Yuxarıda sadalanan çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə xətti infrastrukturların
monitorinqi üçün XSSŞ və pilotsuz uçan aparatların (PUA-UAV) birgə istifadəsi ilə
məlumatların toplanması və ötürülməsini həyata keçirən struktur təklif olunur. Bu zaman
şəbəkədə məlumatların ötürülməsində ikitərəfli ləngimə azalır, onun etibarlılığı və
dayanıqlılığı , sensorların batareyasının istifadə müddəti artır, tələb olunan xidmət keyfiyyəti
təmin olunur.
Struktur baxımından monitorinq sistemində dörd növ qovşaq (düyün) vardır: məlumat
toplayıcı ötürücülər (SN), ötürücü qovşaqlar (düyünlər) (RN), PUA və məlumat
qəbulediciləri. SN qovşaqlarının məlumatları ətrafdakı SN-lər üçün klaster şlyuz kimi
fəaliyyət göstərən ən yaxın RN-ə göndərməsi üçün klassik marşrutlaşdırma (yönləndirmə)
üsulundan istifadə edilir. PUA ardıcıl olaraq xətti şəbəkə boyunca qəbul trayektoriyası üzrə
hərəkət edir və RN-də toplanmış məlumatları XSSŞ-in hər iki sonunda yerləşən məlumat
qəbuledicilərinə ötürür.Sistem arxitekturası üç səviyyədən ibarət olur. Simsiz yerüstü və
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yeraltı ötürücülər arxitekturanın monitorinq üçün mümkün qədər yüksək səviyyəli
detallaşdırma təmin edən alt layını təşkil edir. İkinci səviyyədə multimedia vasitələri və
ötürücülər vizual məlumat toplama vasitəsilə sistemin dəqiqliyini artırır. Üçüncü səviyyədə
mobil yerüstü robotlar və pilotsuz uçuş aparatları ən yüksək məlumat toplama səviyyəsini
təqdim edir və diaqnostikanın tamlığını təmin edir.
RN qovşaqları və qəbuledicilər arasındakı əlaqə ardıcıl olaraq onlar arasında hərəkətdə olan
və və RN-dən lazımı məlumatları toplayan PUA vasitəsilə təmin edilir. PUA-nın
göyərtəsindəki kompüter məlumat toplanması, marşrutun planlaşdırılması, sensorlu əməliyyat
sistemi və proqram təminatının konfiqurasiyası, proqramlaşdırma, yenilənmə, eləcə də SN və
RN qovşaqlarının (düyünlərinin) sinxronizasiyası kimi digər funksiyalar da yerinə yetirə bilər.
PUA eləcə də, qəbuledicilərdən SN-ə qədər məlumat və proqramların daşınması üçün istifadə
oluna və GPS funksiyasına malik ola bilər. Ötürülən məlumatlar üçün qarşılıqlı ləngimə
şəbəkənin strukturu və PUA-nın marşrutundan asılı olduğundan göyərtədəki kompüter bu
parametrin azaldılmasının müxtəlif variantlarını təhlil edə bilər.
PUA-ların tətbiqi etibarlılıq, effektivlik, enerjiyə qənaət və şəbəkənin uzunömürlüyüyününü
təmin edilməsi baxımından bu şəbəkələrin xəttiliyinin üstünlüklərini nümayiş etdirir.
Açar sözlər: Sensor şəbəkələri, Mobil obyektlər, Monitorinq sistemi.

ABSTRACT
One of the most important tasks in ensuring the required level of reliability and safety of
complex technical facilities is monitoring of their current condition. At the same time, data
should be collected from distributed sensors, developed and analyzed to detect deviations of
the controlled parameters from the required value. For objects located in a complex form, it is
purposeful to use wireless sensor networks (WSN). With the help of these networks it is
possible not only to measure the values of the controlled parameter (passive sensors), but also
to control the processes in the objects using active sensors (activators). The lack of cables
allows the use of WSN in inaccessible places or in mobile objects, which significantly
expands the scope of use of sensor networks.
In many areas where WSN is used, sensors are placed in the form a linear structure, which has
led to the emergence of a new type of WSN, defined as a linear sensor network (LSN). These
structures include protected territorial boundaries, railway lines, oil, gas and water pipelines,
and other facilities that are hundreds or even thousands of kilometers long. Due to the design
features, the LSN requires significant time for sequential data transmission and has a high
energy consumption while reducing the reliability of data transmission.
In order to eliminate the above-mentioned defaults, a structure is proposed that collects and
transmits of data using of LSN and unmanned aerial vehicles (UAV) for monitoring of the
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linear infrastructures. At the same time, the two-way delay in data transmission in the network
is reduced, its reliability and durability, the battery life of the sensors are increased, the
required quality of service is provided.
In terms of structure, there are four types of nodes (nodule) in the monitoring system: data
collection transmitters (SN), transmission nodes (RN), UAV and data receivers. The classical
routing (redirection) method of the SN nodes is used to send the data to the nearest RN, which
acts as a gateway cluster for the surrounding SN. The UAV sequentially moves in the linear
network along the receiving trajectory and transmits the data collected in the RN to the data
receivers located at both ends of the LSN. The system architecture consists of three levels.
Wireless overhead and underground transmitters form the substrate of the architecture,
providing the highest possible level of detail for monitoring. At the second level, multimedia
tools and transmitters increase the accuracy of the system through the collection of visual
information. At the last level, mobile ground robots and unmanned aerial vehicles provide the
highest level of data collection and ensure the completeness of diagnostics.
The connection between the RN nodes and the receivers is provided by UAV that sequentially
moves between them and collects the necessary information from the RN. The computer onboard of the UAV can perform other functions such as data collection, route planning, touch
operating system and software configuration, programming, updating, as well as
synchronization of SN and RN nodes (nodules). UAV can also be used to transport data and
applications from receivers to SN and may have a GPS function. Since the mutual delay for
the transmitted data depends on the structure of the network and the route of the UAV, the onboard computer can analyze different variations of reducing this parameter.
The application of UAV demonstrates the advantages of linearity of these networks in terms
of reliability, efficiency, energy saving and ensuring the longevity of the network.
Keywords: Sensor networks, Mobile objects, Monitoring system.
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İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ ÖFKE VE
ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF CONTINUOUS ANGER AND ANGER EXPRESSION STYLES OF
FIRST AND EMERGENCY AID PROGRAM STUDENTS
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel DEMİREL
Başkent Universitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ankara
ORCID NO: 0000-0002-2011-4481
ÖZET
Acil servisler; acil müdahale gerektiren vakaların, yaralanmaların ve hayati riski yüksek
hastaların bulunduğu yoğun stres ve gerilim içinde çalışılan ortamlardır. Ayrıca, acil
servislerdeki çalışma koşulları, iş yükü bu gerilimin daha yüksek düzeyde yaşanmasına yol
açabilir. Diğer yandan hasta ve yakınlarının gerçeğe uygun düşmeyen beklenti ve taleplerinin
karşılanmasında yaşanan zorluklar da gerilimi artırmanın yanı sıra sağlık çalışanları ile hasta
ve yakınlarının karşılıklı olarak öfke duygusu yaşamalarına neden olabilir. Öfke, insan
doğasında bulunan temel duygulardan biridir ve iyi yönetildiğinde psikososyal gelişimi,
kişilerarası ilişkileri ve bireysel mutluluğu olumlu yönde etkilerken; iyi yönetilemediğinde
kişilerarası ilişkileri bozabilir ve bireyin kendisi, ailesi, çalıştığı iş yeri ve toplum için yıkıcı
sonuçlar yaratabilir.
Eğitim ve sosyal bağlamdan etkilenen öfke, içe atılıp bastırılarak ya da dışa yöneltilerek
saldırgan davranışlar biçiminde ifade edilebileceği gibi kontrol edilerek de ifade edilebilir.
Buna göre öncelikle öfkenin yoğun olarak yaşandığı acil servislerde çalışacak olan adayların
öfke düzeylerinin ve ifade etme tarzlarının belirlenerek öfkenin uygun bir biçimde ifade
edilebilmesine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarının planlanması büyük
önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, ilk ve acil yardım pogramı öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf
değişkenlerine göre öfke düzeylerini ve öfke tarzlarını incelemek ve buna dayanarak eğitim
programlarının düzenlenmesi konusuna dikkati çekmektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı
türde olan araştırmanın evreni, Kasım 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programında öğrenim gören ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 49’u birinci sınıf, 55’i ikinci sınıf olmak üzere toplam 104 öğrenciden
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 66’sı kadın, 38’i ise erkektir. Araştırmanın
verilerinin toplanmasında ‘Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖÖTÖ)’ ve ‘Kısa Kişisel Bilgi
Formu’ kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre sürekli öfke ve öfkeyi ifade
etme düzeyinin sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığı, cinsiyete göre ise kadın öğrencilerin
sürekli öfke düzeyi ve öfkeyi ifade etme düzeyinin erkek öğrencilere göre orta düzeyde daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Sağlık çalışanı adayı olan sağlık hizmetleri meslek
yüksekokulu, ilk ve acil yardımı programı öğrencilerinin öğitim-öğretim süreci içnde öfke
düzeylerinin ve öfke ifade etme tarzlarının belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik
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psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarının planlanmasının önemli olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öfke, öfke tarzları, ilk ve acil yardım programı, sağlık hizmetleri meslek
yüksekokulu

ABSTRACT
Emergency services are environments that work in intense stress and tension where there are
cases requiring urgent intervention, injuries and patients with high risk of life. In addition,
working conditions and workload in emergency departments may lead to higher levels of this
tension. On the other hand, difficulties experienced in meeting the expectations and demands
of the patients and their relatives that are not in line with the reality may cause tension, as well
as healthcare professionals and patients and their relatives experience mutual anger.Anger is
one of the basic emotions in human nature, and when it is well managed, it positively affects
psychosocial development, interpersonal relationships and individual happiness; When it is
not well managed, it can disrupt interpersonal relationships and create devastating
consequences for the individual, his family, workplace, and society.
Anger, which is affected by education and social context, can be expressed by keeping it
inside, that is, by pressing it or can being thrown in directed outwards in the form of
aggressive behavior or by controlling it. Accordingly, it is of great importance to plan
psychological counseling and guidance studies in order to express anger in an appropriate way
by determining the anger levels and expression styles of the candidates who will work in the
emergency departments where anger is intense.
Objective:The aim of this research is to examine the anger levels and anger styles of first and
emergency aid students according to gender and class variables. Materials and Methods: The
universe of the research, which is of descriptive type, consists of 104 students, 49 of whom
are first class and 55 are second class, who studied at the Health Services Vocational School
First and Emergency Aid Program between November 2018 and December 2019. Of the
students participating in the research, 66 are women and 38 are men. "Continuous AngerAnger Style Scale (SÖÖTÖ)" and "Short Personal Information Form" were used to collect the
research data. Results: Results: According to the findings of the study, it was found that the
level of expressing anger and anger did not differ according to the grade levels, and that of
women, the level of constant anger and expressing anger was higher than male students.
Conclusion: It was concluded that it was quite important planning of psychological
counseling and guidance studies for the determination and control of anger levels and anger
expression styles in the education and training process of first and emergency aid program
students, who are candidates for healthcare professionals.
Keywords: Anger; anger styles, first and emergency aid students, vocational school of health
program
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YERLİ BİR BAKTERİ TÜRÜ İLE MEYVE ATIKLARI KULLANILARAK
AMİLOLİTİK ENZİMLERİN ÜRETİMİ
AMYLOLYTIC ENZYMES PRODUCTION WITH A NATIVE BACTERIA STRAIN BY
USING FRUIT WASTES
Sıla SÖZGEN
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Keçiören, Ankara.
ORCID NO: 0000-0001-8388-0581
Prof. Dr. Serpil TAKAÇ
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Tandoğan,
Ankara.
ORCID NO: 0000-0003-3722-9151
ÖZET
Biyoekonomi doğal kaynakların azalması ile, yenilenebilir kaynaklardan sürdürülebilir
ürünler üretilmesi ile ilgili konuları ele almaktadır. Fazla miktarda ortaya çıkan ve çevresel
kirlilik oluşturan endüstriyel gıda atıkları, farklı biçimlerde değerlendirilmek üzere çeşitli
araştırmalara konu olmuştur. Endüstriyel biyoteknoloji alanında mikroorganizmalar, farklı
ürünlerin üretimi veya biyoarıtım gibi çalışmalarda kullanılarak endüstriye yararlı çözümler
getirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda bazı bakteriler, meyve atıkları üzerine
yapılan araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu bakterilerin bir kısmı çalışma sırasında atıkların
bulunduğu ortamlardan izole edilmiş türler iken, bir kısmı da kültür koleksiyonlarında yer
alan türlerdir. Bakteriler içerisinde bazı türler meyve atıklarının içerisinde kompleks
bileşikleri parçalayan enzimler üretmektedir. Bu kompleks bileşiklere örnek olarak selüloz,
nişasta, bitkisel yağ gibi bileşikler örnek verilebilir. Sözü geçen bileşikleri parçalayan
enzimler hidrolaz grubu enzimleridir; yağları parçalayan enzimler lipaz, selülozik bileşikleri
parçalayan enzimler selülaz grubu enzimleridir. Hidrolaz grubu enzimler arasında yer alan
amilolitik enzimler ise nişastayı parçalamaktadır.
Bu çalışmada, mevcut literatür çalışmalarından farklı bir proses yaklaşımı ile, elma atıkları
içeren bir ortamda yerli bir bakteri türü kullanılarak biyoteknolojik bir proses içerisinde elma
atıklarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bakteri hücrelerinin alternatif karbon kaynağı
olarak elma atıklarından yararlanması sağlanmıştır. Elma posası bileşiminde bulunan nişastayı
parçalamak suretiyle bakteri hücrelerinin salgıladığı amilolitik enzimler, hedeflenen katma
değeri yüksek üründür.
Çalışmada kullanılan elma posası laboratuvar ortamında bütün haldeki elmaların posalarının
çıkarılması ile elde edilmiştir. Yerli bakteri türü Hıfzıssıhha Enstitüsü’nden temin edilmiştir.
Çalışma kapsamında oluşturulan biyoteknolojik proses, sıvı faz fermentasyon tekniği temel
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alınarak geliştirilmiştir. Fermentasyon ortamında incelenen başlıca parametre besiyeri
bileşimidir. Bu bildiride, araştırma kapsamında fermentasyon ortamının sıvı fazındaki
amilolitik enzimlerin elde edilme yöntemi ve elde edilen enzim aktivite sonuçları
karşılaştırmalı olarak sunulacaktır.
Çalışmanın yaygın etkisi, ekonomik değeri düşük olan, ayrıca dış ortama bırakıldığında
çevresel kirlilik oluşturan bir meyve atığı kullanılarak katma değeri yüksek, aynı zamanda
farklı alanlara, endüstrilere yönelik etkili bir ürün olan amilolitik enzimlerin elde edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Elma Posası, Biyoteknolojik Proses, Bakteri, Amilolitik Enzimler
Teşekkür: İlk yazar TÜBİTAK 2210-D Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ile
desteklenmektedir.

ABSTRACT
Bioeconomy covers sustainable production from renewable sources due to the diminishing
natural resources. Abundant industrial food wastes that cause environmental pollution are
discussed in various studies through different waste valorization methods. Microorganisms
that are within the scope of industrial biotechnology are utilized for the production of various
products and biorefining thus they enable useful solutions for industry. While some of these
bacteria used in the research are isolated from wastes, others are among those found in the
culture collections. Some of the bacterial strains secrete enzymes that degrade complex
compounds within fruit wastes. These complex compounds are exemplified by cellulose,
starch, oil, lignin in the fruit pomaces and fruit wastes. The enzymes that degrade the above
mentioned compounds are within the class of hydrolases, such as lipase degrading oils,
cellulase degrading cellulosic components. Also amylolytic enzymes belong to the group of
hydrolases, they degrade starch.
This study aims to valorize apple waste with a native bacteria strain through a particular
biotechnological process approach, rather than existing literature. Thus, utilization of the
apple pomace by the strain cells provides for an alternative carbon source. The amylolytic
enzymes synthesized by the bacterial cells by degrading the apple pomace are value-added
products, they are secreted to hydrolyze starch.
Apple pomace was prepared in the study from apples by pressing in the laboratory. Native
bacteria strain was supplied from Hıfzıssıhha Institute in Ankara, Turkey.
The biotechnological process has been developed on the basis of the submerged fermentation
technique. The main parameter investigated in the study was the fermentation medium
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composition. The method for the production of amylolytic enzymes and also the enzyme
activities achieved will be presented in this presentation.
Apple pomace has low economic value also pollutes the environment when it released to the
outside. However, by using fruit waste, producing/enhancing amylolytic enzymes that are
efficient and value-added products for different industries is the widespread impact of the
study.
Keywords: Apple pomace, Biotechnological Process, Bacteria, Amylolytic Enzymes
Acknowledgement: The first writer was awarded a Scholarship by TÜBİTAK 2210-D
National Scholarship Programme for MSc Students.
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DİSİPLİNLERARASI BİR ARAŞTIRMA OLARAK ORTADOĞU ÇALIŞMALARI:
NEDEN VE NASIL?
MIDDLE EASTERN STUDIES AS AN INTERDISCIPLINARY RESEARCH:
WHY AND HOW?
Dr. Öğr. Üyesi Murat TINAS
Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Anıttepe, Ankara
ORCID NO: 0000-0001-5844-0808
ÖZET
Dünyanın kendine özgü özellikleri ile karakterize edilebilecek şekilde inşa edilmiş ana
parçalara bölünmüş alanlardan oluşması varsayımı üzerine dayalı Bölge Çalışmaları, belirli
bir coğrafi bölgeyle ilgili disiplinlerarası bir araştırma ve uzmanlaşma gerektiren bir alan olup
sosyal bilimlerdeki geleneksel disiplin sınıflandırmalarına ve yaklaşımlarına önemli bir
alternatif sunmaktadır. Bu bağlamda Ortadoğu Çalışmaları, Ortadoğu’nun tarihi, kültürü,
politikası, uluslararası ilişkileri, ekonomisi ve coğrafyasının incelenmesi ile ilgili bir dizi
bütünleşik akademik programların bütünü olarak tanımlanabilir. Genelde Bölge Çalışmaları
özelde Ortadoğu Çalışmalarında görülen iki önemli mesele, disiplinlerarası çalışmanın
kendisine has yöntem sorunları ile kuram-pratik ilişkisinin sorunlu ilişkisidir. Gerekli olan
disiplinlerarası yaklaşım, iki veya daha fazla disiplin arasındaki veri, bilgi, araştırma
paylaşımının ötesinde kavramların, metodolojinin, prosedürlerin iç içe geçtiği araştırma ve
eğitim organizasyonlarının entegrasyonuna giden süreçleri ifade ederken salt işbölümünün
ötesinde bilginin bütünlüğü ilkesiyle akademik disiplinlerin sınırlarının ötesine geçip yeni bir
düşünce tarzına sahip hassas bir işbirliği olarak tanımlanabilir. İkinci olarak diğer Bölge
Çalışmalarında olduğu gibi Ortadoğu Çalışmalarının kuruluşunun farklı coğrafyalarda
hükmetme arayışındaki güçlerin bahse konu yerlere ilişkin pratik dış politika yapım
süreçlerindeki bilgi ihtiyacına karşılık kurumsallaştığı yadsınamaz gerçektir. Sonuçları
itibarıyla dış siyaset yapımından bağımsız salt bir akademik uğraş olarak
değerlendirilemeyecek Ortadoğu Çalışmalarında kuram-pratik ilişkisinin sorunlu doğası,
akademik etik ve yöntemler açısından önemli riskleri içinde barındırmaktadır. Ortadoğu
Çalışmaları konusunda yeterli kurumsallaşmanın olmadığı ülkelerde sahadan toplanan birincil
kaynaklar üzerinden bölgenin disiplinlerarası bir yöntemle derinlemesine analizinden uzak
çalışmalar, bahse konu nedenle siyasetin konjonktürel ihtiyaçları çerçevesinde kolaylıkla
çarpıtılabilir hal alabilmektedir. Bu çalışmada sözü edilen iki meselenin üstesinden
gelinebilmesinin kalıcı yolunun, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, kültürel
çalışmalar, dil bilimi, coğrafya, edebiyat vb. gibi disiplinlerin entegrasyonuna dayanan ve
Ortadoğu Çalışmaları konusunda mütehassıs gerçek manada disiplinlerarası lisans ve
lisansüstü eğitim programlarının teşekkülü olduğu iddia edilmektedir. Yukarıda maruz
yaklaşımla bu çalışma, öncelikle Türkiye’deki Ortadoğu Çalışmalarına duyulan pratik ve
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akademik ihtiyacı ortaya koymakta; ardından üniversitelerdeki mevcut eğitim programlarını
karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Sonuç olarak bu araştırma, Ortadoğu Çalışmaları
alanında lisans eğitimindeki elzem ihtiyacı ortaya koymakta ve lisansüstü düzeyde
uygulamadaki bazı örneklerde görüldüğü gibi Ortadoğu Çalışmalarının herhangi bir bölüm
çatısı/kontrolü altında yapılandırılmasının aksine disiplinlerarası eğitimi özümseyen bir
şekilde Sosyal Bilimler Enstitüleri altında yürütülmesini savunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bölge Çalışmaları, Ortadoğu Çalışmaları, Disiplinlerarası Yaklaşım,
Disiplinlerarası Eğitim, Kuram-Pratik İlişkisi.

ABSTRACT
Having been built on the assumption that global space consists of certain areas that can be
characterized by their inherent and distinctive features, Area Studies is an interdisciplinary
field of research and scholarship related to particular geographical regions; therefore, it
provides an important alternative to traditional classifications and approaches in social
sciences. In this context, Middle Eastern Studies is a whole series of academic programs
related to the study of the history, culture, policy, international relations, economy and
geography of the Middle East. There are mainly two major problems in Area Studies in
general, and in Middle Eastern Studies in specific: methodological difficulties in engaging
interdisciplinary research and problematic relationship between theory and practice. Rather
than data, knowledge and research sharing between two or more academic disciplines; the
required interdisciplinary approach refers to processes leading to the integration of research
and educational organizations where concepts, methodology, procedures are intertwined.
Based on the principle of the integrity of knowledge, it is a delicate collaboration with a new
way of thinking beyond a mere division of labor between academic disciplines. Second, it is a
truism that early institutionalization of Middle Eastern Studies, as Area Studies in general,
was a practical response to the needs of foreign policy making in countries searching
influence in several regions. This problematic nature of the relation between theory and
practice in Middle Eastern Studies contains fundamental risks in terms of academic ethics and
methodology. In countries where there is not enough institutionalization in the Middle Eastern
Studies, researches away from in-depth analysis of the region through an interdisciplinary
approach based on primary sources from the field can easily be manipulated according to the
daily needs of policy making. This paper argues that the permanent way to overcome
aforementioned challenges is to establish interdisciplinary undergraduate and graduate
education programs on Middle East based on the sincere integration of disciplines such as
history, political science, international relations, sociology, linguistics, geography, literature,
etc. In this framework, this study firstly elaborates the academic and practical need for Middle
Eastern Studies in Turkey; then examines the current education programs comparatively at the
universities. In conclusion, this research reveals the essential need for the establishment of
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undergraduate programs on Middle Eastern Studies and argues that graduate studies should be
conducted under the Graduate School of Social Sciences as opposed to being structured under
any department’s framework or sole control as seen in some examples in practice.
Keywords: Area Studies, Middle Eastern Studies,
Interdisciplinary Education, Theory-Practice Relation.
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ABSTRACT
Preparation of monodisperse gold nanoparticles are of great interest due to the unique surface
plasmonic properties, their high X-ray absorption coefficient and low cytotoxicity especially
for the biomedical applications [1-3]. As the optical properties of metal nanoparticles are
strongly depedendent on their size and surface, development of biocompatible and
monodisperse nanoparticles is of importance and still remains a great challenge [4]. The use
of biologically-origin cage-like proteins like ferritins, heat shock proteins and virus capsids in
the synthesis of gold nanoparticles enables both size control acting as a template and prevents
aggregation while providing monodispersity by encapsulating nanoparticles in its inner cavity
[5]. Herein, apoferritin proteins, empthy ferritin cage, were used for the nanoparticle synthesis
since it is a very stable and robust protein over a wide pH range and high temperatures (65 oC)
and ferritin proteins already found in living systems and immune system does not recognize
them as a big threat when compared to other templates. Gold nanoparticles were synthesized
in the 8-nm cavity of horse spleen apoferritin to eliminate the cytotoxic effects by improving
the biocompatibility by the way of incubating HAuCI4 solution with apoferritin protein in
order to induce gold ions to enter the protein inner cavity and then chemical reduction of Au3+
to Au0 by NaBH4 in the cavity [6-8]. Gold nanoparticles encapsulated proteins (Au-Fn) were
purified and characterized by size exclusion chromatography (SEC). TEM images and UV12-14 Nisan
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Vis spectra of Au-Fn were obtained to visualize the 4 nm gold nanoparticles and characteristic
surface plasmon bands, respectively. SDS images of protein were also collected to indicate
the protein stability. The toxicity of Au-Fn in a wide concentration and time range was
evaluated using human normal breast epithelial (MCF-10A) and breast adenocarcinoma
(MCF-7) cancer cell lines. It was found to be stable in physiological medium and displayed
reduced toxicity even in cancer cell lines up to 1 mg/mL of protein and 48 h exposure times of
cells.
Key Words: Gold nanoparticles, Protein cages, Cytotoxicity
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ABSTRACT
The activity of enzyme peroxidase is responsible for the oxidation of the organic molecules
by hydrogen peroxid. The horseradish peroxidase enzyme is found in horseradish plants and
used in some biochemistry applications, for example; at the treatment of waste water by
reducing the organic toxicities [1]. It is of also importance in redox balance in biological
systems by scavenging excess reactive oxygen species and thus preventing oxidative stress
and damaging the cells caused by these species [2]. Some nanoparticles have horseradish
peroxidase like enzymatic activity in the presence of an organic substrate with hydrogen
peroxide [3]. In the study, as a contrast imaging agent, iron oxide nanoparticles were
synthesized chemically in the inner cavity of a cage-like protein, namely ‘apoferritin’ with
different iron loading factors (Featom/cage) and the product is named as magnetoferritin [4].
Magnetoferritin nanoparticle samples were evaluated for its peroxidase-like activity and DAB
(3,3′-Diaminobenzidine), of which oxidized form is coloured, was used as an organic
substrate in the experiments. When DAB and H2O2 is added to the magnetoferritin samples, radical
formations occur and the radical formations help the catalytic oxidation of DAB producing a brown
product [5]. The activity of magnetoferritin samples with different iron loading numbers per

protein cage (Fe atoms/cage) were determined by following the absorbances of oxidized
brown reaction product. Based on the activity tests, magnetoferritin nanoparticles were found
to have a peroxidase like activity towards DAB in the order of increased iron loadings and
apoferritin, without an iron core, showed any activity meaning the observed activity is from
the iron oxide nanoparticles. Thus, magnetoferritin nanoparticles as contrast agents are also
useful in preventing oxidative stress and cell damage that is also important in cancer therapy.
Keywords: Peroxidase Activity, Cage-like Protein, Iron Oxide Nanoparticles
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ABSTRACT
It is of importance that orthopedic implant materials exhibit low Young's modulus, high
mechanical strength and ductility in order for them to be used safely within the body. The
use of a biomedical material without mechanical biocompatibility exhibits great risks for
patients. The aim of this study is to investigate the effect of cold rolling reduction rate on
the recrystallization behavior of the Ti-30Nb-32Zr alloy (wt.%). Ti-30Nb-32Zr alloy is
consisted of bio-compatible alloying elements, and it exhibits low Young's modulus as
well as adequate mechanical strength and elongation at rupture. The as-casted Ti-30Nb32Zr alloy was subjected to solution treatment for 1 hour at 890 °C, after which the
thickness was reduced by 20%, 56% and 76% via cold rolling. Following the cold rolling
process, alloy specimens were annealed at 890 °C for 1 hour. Elongation at rupture,
Young's modulus, tensile strength, elastic energy values of Ti-30Nb-32Zr alloy specimens
were measured in the range of 11-15%, 64-69 GPa, 797-997 MPa, and 5.9-9.1 MJ/m3,
respectively. The alloy specimen, subjected to recrystallization annealing following the
56% cold rolling reduction rate, exhibited the highest tensile strength of 997 MPa,
elongation at rupture of 15%, elastic energy of 9.1 MJ/m3. The alloy specimen exhibiting
the highest microhardness value of 265 HV among Ti-30Nb-32Zr alloy specimens is the
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alloy specimen which was subjected to recrystallization annealing following the 56% cold
rolling reduction rate. Micro-hardness values of Ti-30Nb-32Zr alloy specimens were
measured in the range of 251-265 HV.
Keywords: Ti–30Nb–32Zr Alloy, Recrystallization Annealing, Mechanical Properties.

ÖZET
Ortopedik implant malzemelerinin mekanik biyouyumlulukları için düşük elastisite
modülüne, yüksek mekanik dayanıma ve sünekliğe sahip olmaları oldukça önemlidir.
Mekanik biyoyumluluğa sahip olmayan bir biyomedikal malzemenin kullanılması hastalar
için büyük riskler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı geleneksel metalik biyomedikal
malzemelerden daha düşük elastisite modülüne, aynı zamanda implant uygulamaları için
yeterli mekanik dayanıma ve sünekliğe sahip, biyolojik olarak biyouyumlu alaşım
elementlerinden oluşan döküm durumdaki Ti-30Nb-32Zr (ağ.%) alaşımının yeniden
kristalleşme davranışı üzerinde soğuk haddeleme oranının etkisini incelemektedir. Döküm
durumdaki Ti-30Nb-32Zr alaşımı 890 °C’de 1 saat süre ile ısıl işleme tabi tutulmuş olup
ardından soğuk haddeleme yoluyla %20, %56 ve %76 oranında kalınlığı düşürülmüştür.
Soğuk haddeleme işleminden sonra alaşım numunelerine 890 °C’de 1 saat süre ile yeniden
kristalleşme tavlaması uygulanmıştır. Çekme testi sonucunda Ti-30Nb-32Zr alaşım
numunelerinin %11-15 aralığında kopma uzamasına, 64-69 GPa arasında elastisite
modülüne, 797-997 MPa arasında çekme dayanımına, 5,9-9,1 MJ/m3 aralığında elastik
enerjiye sahip oldukları tespit edilmiştir. %56 oranında soğuk haddeleme sonrasında
yeniden kristalleşme tavlamasına tabi tutulan alaşım numunesi 997 MPa ile en yüksek
çekme dayanımına, %15 ile en yüksek kopma uzamasına, 9,1 MJ/m3 ile en yüksek elastik
enerji değerine sahiptir. Ti-30Nb-32Zr alaşım numuneleri içerisinde en yüksek mikrosertlik değerine 265 HV değeriyle %56 oranında soğuk haddelenmiş sonrasında yeniden
kristalleşme tavlamasına tabi tutulmuş alaşım numunesi sahiptir. Ti-30Nb-32Zr alaşım
numunelerinin 251-265 HV arasında mikro-sertlik değerine sahip oldukları tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ti–30Nb–32Zr Alaşımı, Yeniden Kristalleşme Tavlaması, Mekanik
Özellikler.
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EDEBİ ESERLERİN İÇERİĞİNİ ÖĞRETMENİN KURAMSAL VE PRATİK
SORUNLARI
THE ORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF TEACHING THE CONTENT
OF LITERARY WORKS
Assoc. Prof. Nazile ABDULLAZADE
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Edebiyatın ögretimi teknolojisi
bölümü, Bakü, Azerbaycan
Assoc. Prof. Aygun AHMADOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Edebiyatın ögretimi teknolojisi
bölümü, Bakü, Azerbaycan

ÖZET
Modern dünyada insan bilişsel yeteneklerinin gelişimi herkesin hayalidir. Modern pedagojide
çevremizdeki dünyadan izlenimlerin yaratıcı bir şekilde uygulanması için insan yeteneklerinin
gelişimi, algı oluşumu, düşünme, hafıza ve yaratıcı nitelikler esastır. Yeni teknolojilerle yeni
dersler oluşturmak, tüm öğrencilerin derslere aktif katılımı, işbirliği temelinde birlikte
çalışma, görüşlerini bağımsız olarak ifade edebilme, araştırma becerilerini geliştirmek,
kendilerini geliştirmek ve dünya görüşlerini artırmak bugün müfredatta ön planda olan bir
görevdir. Bu anlamda edebiyatın özne olarak büyük bir rolü vardır.
Öğrencilerin bir kişilik olarak oluşumunda, ahlaki değerlerin kazanılmasında edebiyat konusu
hayatta aktif bir yer edinmede önemli bir rol oynar. Öğrenciler edebi eserleri okuyarak ve
içeriklerinde uzmanlaşarak yaşamla tanışır, işte neler olduğunu anlar. Müfredat belgesi,
okulda edebiyat öğretimi için edebi eserlerin seçimi için gereklilikleri içermektedir. Sanat
eserlerini seçerken, tarihsel ve kültürel geleneklerimiz ve edebi eğitim alanındaki zengin
deneyimlerimiz dikkate alınmalıdır. Sanatsal örneklerte ulusal ve insani değerler,
vatanseverlik, soy, iş sevgisi, doğaya özen, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı aşılama
fırsatları dikkatla korunur.
Ülkemizin yakın tarihinde, halkımızın kaderindeki önemli olayları yansıtan, yüksek ideolojik
ve sanatsal değere sahip eserlerin seçilmesi uygundur. Bu amaçla, edebiyat derslerinde edebi
eserlerin içeriğini öğretme süreci ve önde gelen metodistlerin bu konudaki yaklaşımını
dikkate alarak pratikte modern öğrenme sürecine uygun olarak incelenmelidir. Bu durumda,
yeni öğrenme teknolojilerinin kullanımı öğrencilerdeki yüksek duyguları uyandırmak ve
edebiyat bilgilerini derinleştirmek için bir temel oluşturacaktır.
Anahtar kelimeler: edebi eser, sanatsal örnekler, ögretim, müfredat.
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ABSTRACT
In the modern world, the development of human cognition is a dream of everyone. In modern
pedagogy, the development of human abilities, the formation of perception, thinking, memory
and creative qualities is necessary for the creative realization of impressions from the world
around us.
Building new lessons with new technologies, active participation of all students in lessons,
joint activities based on cooperation, ability to express their opinions independently, develop
research skills, improve themselves and increase their outlook are the tasks of the curriculum
today.
İn this sense, literature has a great role as a subject of learning. The subject of literature plays
an important role in the formation of students as individuals, in the acquisition of moral
values, in taking an active position in life. Students get acquainted with life and understand
what happens in the work while reading literary works, mastering their content.
The curriculum document contains requirements for the selection of literary works for
teaching literature at school. When choosing works of art, our historical and cultural traditions
and rich experience in the field of literary education should be taken into account. Emphasis is
placed on the possibility of inculcating national and human values, patriotism, ancestry, love
of work, care for nature, respect for human rights and freedoms. It is expedient to select works
of high ideological and artistic value, reflecting the important events in the fate of our people,
in the recent history of our country.
To this end, the process of teaching the content of literary works in literature classes and how
prominent Methodists approach this issue should be studied in a practical way in accordance
with the modern teaching process. In this case, the use of new learning technologies will
create a basis for the awakening of high feelings in students, their deep acquisition of literary
knowledge.
Key words: literary works, art samples, curriculum, teaching.
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SUMMARY
Over the past decades, most of the countries in Asia and Africa have experienced a pretty
large rise gross domestic product, where between 1970 and 2018 the average annual growth
rates were higher and above that of the world average. Basically, even though many of the
developing ASEAN economies experienced a much greater increase in their real domestic
growth product (RGDP), very few nations achieved a high-level income status throughout the
region, while majority of them still struggling with income trap. Overall, these higher income
emerging ASEAN economies demonstrated positive trend in their GDP growth above the
world (RGDP) average as well as developed countries average. Nonetheless, inspite of the
positive and higher real GDP growth experianced by some countries in the ASEAN region
between 1970 and 2018, the region experaince turbulent periods of deceraesing trend in real
GDP growth.
On the other hand, in emerging economies such as ASEAN countries, the focus has been put
on the money market with little regard for the activities in capital market. In addition, none of
the previous studies reviewed in this work compare the leading ASEAN countries’
economies. This study therefore focuses on the analysis of the leading ASEAN countries'
domestic product with respect to three important factors, namely financial instability, energy
prices, and trade openness. It is quite crucial to analyse and evaluate the effect of these factors
on the economic growth of these countries in order to formulate better policies to ensure
greater growth of gross domestic product per inhabitant with a view to improving the quality
of life of people in ASEAN countries.
This study examined the effect of financial instability, energy prices and trade openness on
economic growth of leading ASEAN countries. The study conducted various econometrics
procedures and PMG methods were used to estimate our models. The findings indicated that
financial instability and energy prices negatively affect growth, and trade openness found to
promote economic growth in ASEAN countries in our sample. The interaction of financial
instability with energy price found to be positive and complimentary and on the other hand,
the interaction between trade openness and energy price found to be negative, hence the effect
is substitute. The study made the following conclusions. Firstly, the study established that
there exists long run relationship between financial instability, energy prices, trade openness
and economic growth in ASEAN countries. Secondly, the result from PMG also confirmed
the cointegration test, where financial instability and energy prices found to have negative and
significant effect on economic growth. And also trade openness found to have significant
positive effect on economic growth in ASEAN countries. Thirdly, the positive coefficient
from the interaction of financial instability with energy prices confirmed the important role
that energy prices plays in stabilizing macroeconomic variables. Moreover, the negative
coefficient from the interaction of trade openness and energy prices also indicated that effect
of trade restrictions and energy price on economic growth substitute one another in ASEAN
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countries. There is urgent need for ASEAN countries to consider adopting coordinated policy
framework regarding financial instability, energy prices and trade openness as they have a
long run effect on economic growth in their economies. Openness regulations have to be
considered, because they can be a source of financial instability and may negatively affect
capital formations, financial intermediations as well as financial development. A
comprehensive energy policy should be formulated to regulate energy use and stabilise the
energy prices in ASEAN countries, as energy may have negative effect in their economies,
since most of the leading ASEAN countries did not depend on oil revenue.

ABSTRACT
This paper examined the interaction effect of energy price on the relationship between
financial instability, trade openness and leading ASEAN economic growth. The paper used
panel time series data from 1970-2018. In addition, the paper applied second generation
approach. The results of the cointegration test revealed a long run relationship among the
variables. Moreover, the results showed that financial instability, energy price, and 2014
energy crisis have negative effect on economic growth, while, trade openness has positive
effect on the economic growth. Additionally, the results confirmed that the interaction term of
energy prices and financial instability is negatively affecting the economic growth, but
interaction term of energy prices and trade openness is positively affecting the economic
growth of leading ASEAN economies. However, the results of causality test indicated oneway causal relationship from financial instability to economic growth, energy price to
economic growth, and trade openness to economic growth.
Keywords: Leading ASEAN Economic Growth, Interaction Term of Energy Price,
Generation Approach, 2014 Energy Crisis
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BENZER SORULARLA AYAKTA KALMAYA ÇABALAYAN İKİ DİSİPLİN:
VAROLUŞÇU FELSEFE VE SİNEMA
TWO DISCIPLINES WITH THE SAME QUESTIONS STANDING TO STAY: THE
EXISTING PHILOSOPHY VE CINEMA
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Tamer GÜLER
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İİSBF Medya ve İletişim Bölümü
ORCID NO: 0000-0001-7839-882X
ÖZET
Varoluşçu felsefe yaşamın kodlarını çözmenin bireyin kendine ulaşmasından geçtiğini
savunur. Varoluş dünyayla aynıdır ve tektir. Kendini yaratabilen tek canlı insandır. İnsan hem
kendi varoluşunu gerçekleştirir hem de değerlerini ve yolunu seçer. İnsan kendi
sorumluluğunu duyduğu ölçüde özgürdür ve insandır. İnsanın varlığı dünyadan ayrı
düşünülemez, dünya da insansız var olamaz. Bu felsefenin kurucusu Heidegger insanı “dünya
içinde varoluş” düşüncesiyle inceler. İnsan (dasein) kendinden uzağa, dünyaya düşer ve
burada “das Man” yani “onlar” kavramı devreye girer. “Onlar” insanın kendinden uzakta
olduğu gündelik yaşamın öznesidir. “Onlar” hakiki olanla dolu bir yaşam sürdüğüne inansalar
da aslında bir körleşme vardır. “Herkes” ya da “onlar” olarak tanımlanan bu kavram Ortega
Y. Gasset’e göre hem “herkes” hem “hiç kimse”dir. Hep bir muğlaklık, ikiyüzlülük vardır.
Kişi kendine bakmak, kendini çözmek istedikçe gaflete düşer. Gaflete düşen de düşüren de
aslında insanın kendidir. Muğlaklık, Albert Camus’nün yazdığı son roman Düşüş’te etkili bir
şekilde incelenmiştir. Camus, romanında insanın kendine ve başkasına olan ikiyüzlülüğünü ve
muğlaklığı çarpıcı bir şekilde anlatır. Roman kahramanı Clamence yaşamı çözdüğünü sanır
ama asla çözemez, çözdüğünü sandığı “das Man” yani “onlar”dır. Herkestir ya da hiç
kimsedir. Ya da hem herkes hem hiç kimsedir. Clamence kendiyle yüzleşmesini maskeli bir
portre olarak anlatır ve sonunda sunduğu portrenin bir ayna olduğunu söyler. Ayna,
masallarda, mitolojide, sanatta olduğu gibi varoluş felsefesinde de sağlam bir metafor olarak
düşünülebilir. Sanatın içinde var olmaya çabalayan varoluşçu felsefe, ışığın, karanlığın,
retoriğin, diyalektiğin, mitolojinin, edebiyatın harmanlanmasıyla ayakta kalan sinemada da
kendine yer edinmiştir. Sinema, sürekli sorguladığı için felsefeyle yakınlaşır, hele varoluşçu
felsefeye daha da yakın durur. Amacı insanı bulmak olan, insanla yaşayan sinema bazen
Tarkovski’nin “Ayna” filminde baktığı gibi bakar yaşama. Tarkovski “hepimiz denizin
kıyısındayız” derken ve belirsizliği, boşluğu bir bakıma çaresizliği göz önüne sererken
varoluşçu felsefeye yaklaşır. Hasan Ali Toptaş’ın aynı adlı eserinden uyarlanan “Gölgesizler”
adlı film de insanın varlığından çalınanların, zamansızlıkların, arayışların sorgulanmasıyla
varoluşçuluk ve sinema arasındaki disiplinlerarasılığın çarpıcı bir örneğidir. Sinema
teorisyenleri ve tarihçilerine göre sinema ve felsefenin bağını kuran Andre Bazin’dir. Bazin,
sinemanın sadece eğlenmek için olmadığını, insanların sinema sayesinde kendileriyle
yüzleşme imkânı bulabileceklerini ve sorgulamak için sinemadan yararlanabileceklerini
söyler. Düşünüre göre sinemanın özünde gerçeklik yatar ve sinemacı seyircisine duyduğu
saygıyla hareket eder ve felsefesini seyirciye zorla kabul ettirmeye çalışmaz. Sinema da
felsefe gibi ve özellikle de varoluşçu felsefe gibi insanın düşünmesine, kendini tanımaya
çalışmasına yardımcı olur. Sinema hep iyi sorular sormaya çabalar, felsefenin varoluşu gibi
sorularla var olmaya devam eder. Sinema da felsefe de aynı sorularla ayakta kalmaya çalışır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, felsefe, varoluşçuluk.
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ABSTRACT
Existentialist philosophy argues decoding life passes through the individiual’s reaching
himself/herself. Existence is the same as the world and is unique. He/she is only living person
who create himself/herself. Man both realizes his own existence and chooses his values and
path. Man is free and human to the extent that he hears his own responsibility. Human
existence cannot be considered separately from the world, and the World cannot exist without
people. The founder of this phlosophy Heidegger examines man the idea of “existence in the
World”. Man (dasein) falls away from himself into the World and here the concept of “das
Man” namely “them” comes into play. They are the subject of everyday life, in which man is
distand from himself. Although they believe that they live a full life in the real, they are infect
blind. This concept, defined as everyone or them in both “everyone” and “noone” according
to Ortega Y. Gasset. There is always ambiguity hypocrisy.As the person wants to look at
himself and solve himself, he falls into heedlessness. In fact, it is the person who falls in to
heedlessness. Ambiguity has been effectively studied in the latest novel, The Fall, by Albert
Camus. In this novel, Camus strikingly describes the hypocrisy ans ambiguity of man and
himself and someone else. The hero of the novel, Clamence, thinks he solves life, but he
never solves it, he is “das Man”, that is them. It is everyone or nobody. Or everyone and
nobody Clamence describes her confrontation as a masked portrait and says that the portrait
she presented is a mirror. The mirror can be considered as a solid metaphor in fairy tales,
mythology, and art, as well as in the philosophy of existence. The existentialist philosophy,
which strives to exist in art, has taken its place in the cinema, which survived by blending
light, darkness, rhetoric, dialectics, mythology and literature. Cinema keeps getting closer to
philosophy because it constantly questions an deven closer to existentialist philosopy.
Cinema, whose purpose is to find people sometimes looks like Tarkıvski’s Mirror movie.
Tarkovski approaches existential philosophy when he says, “We are all by the sea”, and
uncertaintly and emptiness, in a sense, despair. The film “Shadowless”, adapted from Hasan
Ali Toptaş’s work of the same name, is a striking example of the interdisciplinarity between
existentialism and cinema by questioning what is stolen from human existence, timeslessness,
and searches. According to cinema theorists and historians, it is Andre Bazin who established
the bond between cinema and psilosophy. Bazin says that cinema is not just for fun, people
can have the opportunity to face them thanks to cinema and can use cinema to question.
According to the idea, reality lies at the core of the cinema and the filmmaker acts with
respect fot his audience and does not try to impose his philosophy on the audience. Cinema
like philosophy and especially existentialist philosophy, helps people to think and try to get to
know themselves. Cinema always tries to ask goos questions and continues to exist with
questions such as the existence of philosophy. Cinema and philosophy try to survive with the
same questions.
Keywords: Cinema, philosophy, existentialism.
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THE ROLE OF NIGERIA IN THE ECOWAS AND ITS SUPPORT TOWARDS THE
COMMON PROPOSED CURRENCY ECO
Yusuf Kamaluddeen IBRAHIM
Faculty of Law and International Relations, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu,
Malaysia
Abdullahi Ayoade AHMAD
Faculty of Law and International Relations Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu,
Malaysia
Nasa` I M GWADABE
Faculty of Law and International Relations, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu,
Malaysia
Usman S DUGURI
Faculty of Law and International Relations Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu,
Malaysia
ABSTRACT
Nigeria is the arrowhead of the Economic Community of West African State (ECOWAS),
which was emerged in Lagos on May 28, 1975, as a regional institution consisting of fifteen
nations. The essence of the establishment is to integrate the region into the single economic
bloc and to ensure sole currency existence, which has been on the agenda of the head of the
state conference. The study adopted regional integration theory and employed Qualitative
Document Analysis (QDA) in order to elaborate on the big-brother and sub-regional leader
role of Nigeria in the region. The study found that loyalty to colonialism and the francophone
country`s long-existing monetary cooperation towards France was the strong blockade of the
proposal as well as the member state was unable to reach up to the merging criteria which
resulted in the shift and delays on the establishment of the common currency date. It was also
discovered that on the efforts to embark on the process, two fast track approaches were being
agreed upon towards the realization of the common currency. The first track meeting was held
in Accra Ghana in April 2000, proposing that the non-African Economic and Monetary Union
(WAEMU) were to create a second Monetary Union by July 2005 called the West African
Monetary Zone (WAMZ) mainly comprising of Anglophone countries. The second track was
stressing on the consequent merging of the WAMZ and WAEMU to form a common currency
union in the region. The study went further to provide some suggestions toward the
implementation of the common currency in the region.
Keywords: Nigeria, ECOWAS, Single Currency, Regional Leader
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COVID-19 PANDEMİSİNİN HAVACILIK VE TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ
THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE AVIATION AND TOURISM
SECTOR
Arş. Gör. Mehmet Şahin DURAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi
Bölümü, Meram, Konya
ORCID NO: 0000-0001-8761-713
ÖZET
Covid 19 pandemisyle işletmeler büyük bir krize girmiştir. Bu süreç hem üretim hem de
hizmet sektörünün yapısını tekrar değiştirmiştir. Bu durumdan havayolu ve turizm
sektörlerinin en çok etkilenen sektörler arasında olduğu görülmektedir. Havayolu ve turizm
sektörleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dinamik bir pazar yapısına sahiptir. Covid-19
pandemisiyle birlikte pazar yapıları değişmiş ve büyük bir krize girmişlerdir. Türkiye’deki
turizm sektöründe yaşanan kriz neticesinde pazar payları gittikçe küçülmüştür. Buna bağlı
olarak da havayolu sektöründe uçak doluluk oranları ciddi anlamda düşmüştür. Böyle bir
krizle baş edebilmek için çeşitli stratejiler denenmektedir. Havayolu sektörünün kendine has
çeşitli stratejileri bulunmaktadır. Havayolu sektörü dünya ekonomisinin gelişmesinde, ülkeler
arasındaki alışverişin ve uluslararası ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesinde ve uluslararası
ilişkilerin kolaylaştırılması kilit rol oynamaktadır. Bunun yanında havayolu sektörü dünya
ekonomik iklimiyle yakından bağlantılı görülmektedir. Dünya ekonomisindeki büyüme
yavaşladığında, hava trafiği ve hava taşımacılığı talebindeki artış da yavaşlamaktadır. Bunun
yanında küresel bir endüstridir, ancak yine de bulundukları ülkelere sıkı sıkıya bağlıdırlar.
Operasyonel, ekonomik, politik, güvenlik ve emniyet bakımından hem ulusal hem de
uluslararası düzeyde sıkı düzenlemeler çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Havayolu
sektöründe serbestleşme, özelleştirme, birleşme ve satın almalara, stratejik ittifaklar,
düzenlemeler, teknolojik gelişmeler, yolcuların beklentilerindeki radikal değişimler, kapasite
sorunları, yakıt ve diğer maliyetlerdeki yükseliş, yaşanan rekabet baskıları sonucu bilet
fiyatlarının düşmesi, meydana gelen meteorolojik hadiseler, hastalıklar ve salgınlar gibi
durumlar öne çıkan konulardır. Her bir konuda yaşanan değişim sonucu havayolu sektörü
gelişmekte ve değişime uğramaktadır. Böyle bir sektör de devlet destekleri kaçınılmazdır.
Ayrıca turizm sektörünün havayolu sektörünü besleyen bir oyuncu konumunda olduğu ileri
sürülmektedir. Havayolu sektörünün Covid-19 pandemisyle tek başına mücadele etmesi pek
mümkün görülmemektedir. Bu bağlamda hem devlet desteği hem de turizmin de katkılarıyla
havayolu sektörünün bu krizden başarılı bir şekilde çıkabileceği söylenebilir. Bunun yanında
turizm sektörü de havayolu sektöründen beslenmektedir. Sonuç olarak bu iki sektörün işbirliği
neticesinde bu krizle baş edebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Havayolu Sektörü, Turizm Sektörü
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ABSTRACT
Businesses have entered a major crisis with Covid 19 pandemics. This process has changed
the structure of both the production and service sectors again. It is seen that the airline and
tourism sectors are among the sectors most affected. The airline and tourism sectors have a
dynamic market structure that is closely linked to each other. With the Covid-19 pandemic,
market structures have changed and they have entered a major crisis. Market shares as a result
of the crisis in the tourism sector in Turkey has shrunk steadily. Accordingly, aircraft load
factor in the airline sector have decreased significantly. Various strategies are being tried to
cope with such a crisis. The airline industry has several unique strategies. The airline industry
plays a key role in the development of the world economy, in promoting shopping and
international economic relations between countries, and in facilitating international relations.
In addition, the airline sector is closely linked to the world economic climate. When the
growth in the world economy slows, the increase in air traffic and air transportation demand
slows down. It is also a global industry, but they are still closely linked to the countries in
which they are located. They operate within the framework of strict regulations, both
nationally and internationally, in terms of operational, economic, political, security and safety.
Liberalization, privatization, mergers and acquisitions, strategic alliances, regulations,
technological developments, radical changes in the expectations of passengers, capacity
problems, rising fuel and other costs, falling ticket prices as a result of competitive pressures,
meteorological events, diseases and epidemics are the generally issues in the aviation. As a
result of the change in each subject, the airline sector is developing and changing. In such a
sector, state supports are inevitable. It is also claimed that the tourism industry is a player that
feeds the airline industry. It is unlikely that the airline industry will struggle the Covid-19
pandemic alone. In this context, it can be said that the airline industry can successfully
overcome this crisis with the support of both state and tourism. In addition, the tourism sector
is fed by the airline sector. As a result, it can be said that these two sectors can cope with this
crisis as a result of cooperation.
Keywords: Cicim, Şanlıurfa, Cultural Heritage, Traditional Weaving
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LEADERSHIP IN THE DIGITAL ERA
DİJİTAL ÇAĞDA LİDERLİK
Assoc. Prof. (PhD) Suat BEGEÇ

University of Turkish Aeronautical Association, Faculty of Business Administration,
Etimesgut, Ankara
ORCID NO: 0000-0001-8319-9286
ABSTRACT
The bipolar world system has taken on a unipolar structure after the fall of the Berlin Wall,
one of the most important symbols of the Iron Curtain Countries, in November 1989. In the
same period, there was another development in the world. Barriers to internet access, which
will change the unipolar world systems and turn it into a digital structure, and revolutionize
culture and society, have been removed. While the world was dealing with these two different
realities, it faced with a complex and an ambiguous systems and structures after the
September 11 attacks. Today, the environment we live in is defined by the abbreviation of
VUCA World, which is the initials of the words in English Volatility, Uncertainty,
Complexity, and Ambiguity. This chaotic environment requires redefining in many concepts.
Digitalization, which is a sustainable innovation effort, plays an active role in many areas and
causes a rapid change and transformation. Leadership is one of the important areas where
digitalization and technological advances are felt most intensely. However, there are two
different digital leadership approaches, but related with each other. The first is the
“Leadership in the Digital Age” approach. This leadership style refers to the leadership
approach in an institution or organization at a time when communication tools and techniques
are intensely used. The latter, on the other hand, is the “Digital Leadership” approach. This
leadership style refers to the leadership approach in the fields, such as communication, press
and / or social media, which constitute the basic sectors of the information society.
Leadership is one of the most researched concepts in the world. Leadership has been defined
differently in each period. First, the concept of “trait approach” was introduced and leaders
were defined according to their physical characteristics. When these definitions were not
sufficient, the concept of leadership was tried to be explained with a “behavioural
approach”. In time, when these definitions were insufficient, it was tried to be defined with
the concept of leadership, “contingency approach” and “contemporary theories”. All of
these theories and approaches have been cornerstones in defining the concept of leadership.
However, today it is not sufficient to define the concept of leadership as in the mid-Twentieth
Century, when it was introduced in a modern sense. During the days, we live in Industry 4.0,
a definition that does not include information technologies and communication will cause a
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lack of the main feature of the concept of leadership. Therefore, the purpose of this article is
to reveal views and approaches that can inspire the definition of “Leadership in the Digital
Era”.
Keywords: Leadership, Digitalization, Digital Leadership, VUCA.
ÖZET
Demir Perde Ülkelerinin en önemli simgelerinden birisi olan Berlin Duvarı’nın Kasım 1989
yılında yıkılmasından sonra çift kutuplu olan dünya düzeni tek kutuplu yapıya bürünmüştür.
Aynı dönemde bir başka gelişme daha olmuştur. Tek kutuplu dünya düzenini değiştirecek ve
dijital yapıya dönüştürecek, kültür ve toplum düzeninde devrim yaratacak olan internet
erişiminin önündeki engeller kalkmıştır. Dünya bu iki farklı gerçekler ile uğraşırken 11 Eylül
saldırılarından sonra karmaşık ve muğlak sistemler ve yapılarla karşı karşıya kalmıştır.
Günümüzde, yaşadığımız bu ortam İngilizce Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
kelimelerinin baş harflerinden oluşan VUCA Dünyası kısaltmasıyla tanımlanmaktadır. Bu
kaotik ortam birçok kavramın yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir.
Sürdürülebilir yenilik çabası olan dijitalleşme, birçok alanda etkin bir rol oynamakta ve hızlı
bir değişim ve dönüşüme neden olmaktadır. Dijitalleşme ve teknolojik ilerlemelerin en yoğun
hissedildiği önemli alanların başında ise liderlik gelmektedir. Ancak Dijital liderlik denilince
birbiri ile ilintili ancak iki farklı liderlik yaklaşımı ortaya çıkmaktadır. Birincisi, “Dijital
Çağda Liderlik” yaklaşımıdır. Bu liderlik yaklaşımı, iletişim araç ve tekniklerinin yoğun
olarak kullanıldığı bir dönemde bir kurum veya kuruluştaki liderlik yaklaşımını ifade
etmektedir. İkincisi ise “Dijital Liderlik” yaklaşımıdır. Bu liderlik tarzı ise bilgi toplumunun
temel sektörlerini meydana getiren iletişim, basın ve/veya sosyal medya gibi alanlardaki
liderlik yaklaşımını açıklar.
Liderlik, dünyada üzerinde en çok araştırma yapılan kavramlardan birisidir. Liderlik, her
dönemde farklı olarak tanımlanmıştır. İlk olarak, “özellik yaklaşımı” kavramı ortaya atılmış
ve liderler fiziksel özelliklerine göre tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar yeterli olmayınca,
liderlik kavramı “davranışsal yaklaşım” ile açıklanmaya çalışılmıştır. Zaman içerisinde bu
tanımlamalarda yetersiz kalınca liderlik kavramı, “durumsallık yaklaşımı” ve “çağdaş
yaklaşımlar” ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu teori ve yaklaşımların hemen hepsi liderlik
kavramının tanımlanmasında mihenk taşı olmuştur. Ancak, günümüzde liderlik kavramının,
modern anlamda ortaya atıldığı Yirminci Yüzyıl ortalarındaki gibi tanımlanması yeterli
değildir. Endüstri 4.0’ı yaşadığımız günlerde bilgi teknolojilerinin ve iletişimin yer almadığı
bir tanımlama, liderlik kavramının ana özelliklerinden birisinin eksik olmasına neden
olacaktır. Dolayısıyla, bu makalenin amacı, “Dijital Çağda Liderlik” kavramının
tanımlanmasına ilham olabilecek görüş ve yaklaşımları ortaya koymaktır.
Anahtar kelimeler: Liderlik, Dijitalleşme, Dijital Liderlik, VUCA.
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APPLICATIONS OF FRESHWATER MICROALGAE (SCHIZOCHYTRIUM SP.) AS AN
OMEGA-3 FATTY ACID SOURCE AND ANTICANCER PRODUCT

Dr. Ar. Gör. Deniz ŞAHİN
İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34469, Maslak,
İstanbul
ORCID NO: 0000-0003-3822-0319
ABSTRACT
Schizochytrium sp. is heterotrophic marine microalgae belonging to the order
Thraustochytriales. It has great potential for several applications including PUFA
(Polyunsaturated fatty acids) production, vaccine applications and anticancer treatments.
Lack of algal toxins and high amount of DHA (Docosahexaenoic acid) production makes
them one of the most favorable microorganism in DHA production. Over 100 g/L cell dry
weight densities with more than 40% lipid accumulation can be achieved after the
optimization of production steps. Omega-3 fatty acids, especially DHA and EPA
(Eicosapentaenoic acid), are very important for human consumption because of their positive
effects on human health and their role in the prevention of many human diseases. Besides
using the microalgae for the production of DHA, Schizochytrium sp. powder form has also an
excellent nutritive value which is a rich source of essential amino acids, vitamins, minerals,
carotenoids and fatty acids.
Schizochytrium sp. is also an attractive expression host for vaccine production because of its
high biosynthetic potential, rapid growth in cost-effective culture media and the potential for
large scale production. Schizochytrium sp. cells can act as vectors of delivery; particularly for
oral vaccines, since Schizochytrium sp. is safe for oral use.
Another potential use of Schizochytrium sp. products (purified fatty acids, oil extract, or
powder form) is inhibition of cell proliferation and stimulation of apoptosis specifically in
different cancer cells. Here, our study aims to investigate time and dose-dependent effects of
oil extract from Schizochytrium sp. against osteosarcoma cell line. Osteosarcoma is a
malignant tumor type that starts in bone and occurs most frequently in adolescents. Human
fetal osteoblast cells (hFOB) and osteosarcoma cells (SAOS-2) were treated with different
concentrations of fatty acid samples. GC-FID was performed for fatty acid composition
analysis of Schizochytrium sp. MTT-cell viability and Annexin V-apoptosis assays were
performed to investigate time and dose-dependent effects of the samples on cell lines. Our
results indicate that oil extract sample has a specific activity against SAOS-2 cancer line and
decrease cell proliferation, especially at high dose treatments. Apoptosis assay results indicate
that oil extract sample causes a significant increase in the number of apoptotic cells in SAOS2 cell line (71.7% of SAOS-2 cells), which shows its selective activity against bone cancer
cell line as a natural anti-cancer molecule.
Keywords: Schizochytrium sp., Polyunsaturated fatty acids, Osteosarcoma, Apoptosis,
Omega-3
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AKILLI TEKSTİLLERİN İÇ MEKAN TASARIMINA ETKİLERİNİN
İRDELENMESİ
EXAMINATION OF THE IMPACT OF SMART TEXTILES ON INTERIOR DESIGN
Arş. Gör. Dr. Onur KILIÇ
Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Sarıçam, Adana
ORCID NO: 0000-0001-6264-896X
ÖZET
Tekstiller tarihsel süreçte bir ürün olarak ihtiyaç duyulduğu alanların fazla olması nedeniyle
her zaman önemli olmuştur. Giyinme amaçlı kullanımın yanısıra gündelik gereçlerin bir
parçası olarak da asırlarca kullanılmıştır. Yapının oluşumu açısından ise bir yapı kabuğu
olarak tekstil malzeme, asma-germe sistem kuruluşunda yüzey bileşeni olarak yer almıştır.
Tekstil ürünlerin iç mekanda ilk kullanımları ise zemin kaplama ve mobilya örneklerinde
görülmektedir. Bu tekstil ürünleri teknolojik imkanların izin verdiği ölçüde bitkisel ve
hayvansal hammaddeler kullanılarak elde edilmiştir. Günümüzde ise özellikleri geliştirilmiş
ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte ileri teknoloji ürünü tekstiller
üretilebilmektedir. Bu tekstil türleri; faz değiştiren, biçimsel hafızalı, kromik özelliklere sahip,
elektronik- iletken ve diğer özelliklere sahip akıllı tekstiller şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu
akıllı tekstil türleri güvenlik, yangına müdahale, inşaat, uzay ve havacılık ve diğer özel
alanların ihtiyaç duyduğu giysi ve diğer ekipmanların üretiminde yaygınlaşan kullanımı ile
dikkat çekmektedir.
İç mekan tasarımında tekstil türleri tüm yüzeylerde kullanılma potansiyeline sahip olmakla
birlikte, özellikle hijyen açısından kendini temizleyen ve kir tutmama özelliğine sahip olan
tekstillerin kullanımı öne çıkmaktadır. Yüzey bileşeni olarak kullanımın dışında strüktürel
amaçlı kurgulanan yüksek yoğunluğa sahip tekstil ürünler de kendisine mimaride alan
bulmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, ileri teknoloji ile üretilen ve yenilikçi çözümleri
beraberinde getiren akıllı tekstil ürünlerinin iç mekan tasarımında kullanım biçimleri
incelenmiştir. İşlevsel olarak farklılık gözetilmeden mekanlardaki akıllı tekstil kullanım
yaklaşımları değerlendirilmiştir. Akıllı tekstil türlerinin iç mekan tasarımında kullanımı ile
ilgili öneriler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akıllı tekstil, İç mekan tasarımı, Teknoloji

ABSTRACT
Textiles have always been important because of the areas required as a product in the
historical process. It has been used for centuries as part of everyday materials and for
clothing. Regarding the formation of a structure, textile material as a building envelope has
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been included as a surface component in the suspension-tensioning system. The first
applications of textile products in interior spaces can be seen in floor coverings and furniture
samples. These textile products have been obtained using plant and animal-origin raw
materials as much as possible by means of technological opportunities. Today, textiles can be
produced with advanced technology that can meet all kinds of requirements, and their
properties have been improved. These types of textiles are classified as smart textiles with
phase change, formal memory, chrome properties, electronically conductive and other
properties. These types of smart textiles are known for their widespread use in the
manufacture of clothing and other equipment required for safety, firefighting, construction,
aerospace and aviation, as well as other special applications.
While textile types have the potential to be used on all surfaces in interior design, the use of
particularly self-cleaning and dirt-repellent textiles is particularly prominent in terms of
hygiene. In addition to their use as surface components, textile products having high-density
designed for structural purposes also find a place in architecture. In this context, the use of
smart textile products produced with advanced technologies and providing innovative
solutions in interior design was investigated. The approaches for the intelligent use of textiles
in spaces were evaluated regardless of functional differences. Recommendations for the use of
smart textile types in interior design have been presented.
Keywords: Smart textiles, İnterior design, Technology
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LABORATUVARDA PNÖMATİK SİSTEMİN PREANALİTİK EVREDE TAŞIMA
SÜRESİNE ETKİSİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF THE EFFECT OF PNEUMATIC SYSTEM IN THE LABORATORY TO
THE PREANALITIC PERIOD OF TRANSPORTATION
Uzm. Dr. Sevda Ünallı ÖZMEN
Bursa Şehir Hastanesi, Merkez Biyokimya Laboratuvarı, Nilüfer, Bursa.
ORCID NO:0000-0002-4996-3014
GİRİŞ: Laboratuvar süreçlerinde, preanalitik evre, laboratuvar dışında numune alınmasından
laboratuvara gönderilmesini kapsar ki, en fazla hatalar bu evrede gerçekleşmektedir. Sağlık
tesislerinin büyümesi ile beraber enerji tüketimi ve insan gücü artışı da artmaktadır. Hergün
hastane içinde birçok transfer yapılmakta, bunun da çoğunluğu laboratuvar ve kan almalara
yapılmaktadır. Numune transportu laboratuvar yönetiminde çok önemlidir ve transfer için
geçen süre sonuç verme sürelerini ve testlerin doğruluğunu etkilemektedir. Günümüzde
modern laboratuvarlar taşımayı mühendislikle birleştirerek pnömatik sistemlerle
yapmaktadırlar. Pnömatik tüp sistemleri belirli parçalardan ve boru hatlarından oluşur.
Bilgisayar sistemi ile tüm gönderileri yapar, kayıtlarını tutar ve sistemi kontrol eder, RFID
(Radio Frequency IDentification). Bu çalışmada, laboratuvarımızda kullanılan pnömatik
sistemlerin preanalitik süreçteki taşıma süresine etkilerini araştırdık.
YÖNTEM: Bursa Şehir Hastanesi’nde 13-20 Temmuz 2020 arasındaki bir haftalık süreçteki
pnömatik sistemdeki kayıtlar alındı. İstasyonlarda kapsüllerin hareketleri takip edilerek veriler
pnömatik sistemle ilgili medikal mühendislik birimi tarafından excele aktarıldı. Yaklaşık
transfer süreleri ve beklemeleri incelendi. Bekleme ve ulaşma süreleri beş dakikalık sürelere
bölündü ve altmış dakikadan sonrakiler altmış dakika ve üzeri kabul edildi. Kullanıcılar da
gözlemlenerek taşıma ile ilgili sorunlar tespit edilmeye çalışıldı.
BULGULAR VE TARTIŞMA : Bir haftalık süreçte pnömotikle 12079 transfer yapılmıştı.
1189 transfer kan merkezine (%9,8), ve 5582 transfer laboratuvara (%46.2) olmuştu. En fazla
transfer acilden (1721, %14,24) yapılmıştı. Pnömatik üzerinde bekleme süresi çoğunlukla 0-5
dakika içersindeydi, ancak 60 dakikayı geçen beklemeler de vardı (26 tane, % 0,2). 901
transfer ( %7.4) 15 dakika ve sonrasında hedefe ulaşmıştı ve bunun da 771 tanesi ( %6,3) 25
dakika üzerindeydi. Bu durumun kök nedeni incelendiğinde sistem içindeki diverter (dağıtıcı)
da sorun olduğu tespit edilerek değiştirildi. Yine kullanıcı kaynaklı hatalar da tespit edildi.
SONUÇ: Pnömatik sistemler taşıma sürecinde insan gücü ve enerji tasarrufu sağlayarak
laboratuvarların daha verimli çalışmasına destek olurlar, ancak her kurumun kendi sistemini
kontrol etmesi, dizayn konusunda mühendislikle birlikte çalışılması, her istasyonun ayrı
değerlendirilmesi, kan alma bölümleri ile iyi bir eğitim disiplini verilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Preanalitik evre, pnömatik sistem, taşıma
12-14 Nisan
11 - 12 Ağustos
20202019

ÖZET KİTABI
KONGRE
KİTABI www.europenjournal.com
www.izdas.org

230

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

BACKGROUND: In laboratory processes, the preanalytical phase involves taking samples
outside the laboratory and sending them to the laboratory, where most errors occur at this
stage. Along with the growth of health facilities, the increase in energy consumption and
manpower also increases. There are many transfers within the hospital every day, the majority
of which is done in laboratories and blood draws. Sample transport is very important in
laboratory management and the time taken for transfer affects the time to result and the
accuracy of the tests. Today, modern laboratories combine transportation with engineering
and transport with pneumatic systems. Pneumatic tube systems consist of certain parts and
pipelines. It makes all transmissions, records and controls the system with the computer
system, RFID (Radio Frequency IDentification). In this study, we investigated the effects of
pneumatic systems used in our laboratory on the transportation time in preanalytical phase.
METHODS: The records in the pneumatic system for a week between 13-20 July 2020 were
taken at Bursa City Hospital. Following the movements of the capsules at the stations, the
data were transferred to the excel by the medical engineering unit related to the pneumatic
system. Approximate transfer times and waits were examined. Waiting and reaching times
were divided into five minutes, and after sixty minutes, sixty minutes and over were accepted.
Users were also observed and problems with transportation were tried to be detected.
RESULTS: In a week, 12079 transfers were made with pneumotics. 1189 transfers were to
the blood center (9.8%), and 5582 to the laboratory (46.2%). The most transfers were from
the emergency (1721, 14.2%). Waiting time on the pneumatic was mostly within 0-5 minutes,
but there were also delays exceeding 60 minutes (26, 0.2%). 901 transfers (7.4%) had reached
the target 15 minutes and thereafter, of which 771 (6.3 %) were over 25 minutes. When the
root cause of this situation was examined, the diverter (distributor) in the system was found to
be a problem and changed. User-related errors were also detected.
CONCLUSION: Pneumatic systems support the laboratories to work more efficiently by
saving manpower and energy in the transportation process, but each institution must control
its own system, work with engineering on design, evaluate each station separately, and give a
good training discipline with blood collection departments.
Keywords: Preanalytical phase, pneumatic system, transportation

12-14 Nisan
11 - 12 Ağustos
20202019

ÖZET KİTABI
KONGRE
KİTABI www.europenjournal.com
www.izdas.org

231

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

Paliurus spina-christi P. MILL. TOHUMLARININ ANTIBAKTERIYEL VE
ANTIOKSIDAN ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI
DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF
Paliurus spina-christi P. MILL. SEEDS
Dr. Öğretim Üyesi Kenan TUNÇ
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Serdivan, SAKARYA
ORCID NO:0000-0002-9888-1453
Uzm Biyolog Vusala MAMMADOVA
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Serdivan, SAKARYA
ORCID NO:0000-0002-2469-8306
Uzm Biyolog Alican Bahadır SEMERCİ
Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Serdivan, SAKARYA
ORCID NO: 0000-0001-9502-9321
ÖZET
Karaçalı olarak adlandırılan Paliurus spina-christi Miller Rhamnaceae familyasına ait bir çalı
bitkisidir. Bitki kurak topraklarda iyi gelişim gösterdiğinden dolayı erozyonla mücadelede
oldukça etkilidir. Paliurus spina-christi Mill. bitkisi, Türkiye, Güney Avrupa, Balkanlar ve
Kafkaslarda yayılış gösteren bir bitkidir. Karaçalı bitkisinin farmokolijik özellikleri üzerinde
pekçok çalışma mevcuttur. Çalışmamızda Türkiye’de doğal olarak geniş yayılım gösteren
karaçalı bitkisinin tohumlarının antioksidan ve antibakteriyel etkisinin araştıtılması
amaçlanmıştır
Sakarya Serdivan bölgesinden toplanan tohumlar öğütülerek toz haline getirilmiştir. 9 gram
bitki örneği 90 mL etanol ile karıştırılarak 3 gün karanlık ortamda bekletilmiştir. Hazırlanan
ekstraktın çözücüsü rotary evaporatörde 50˚C’de 15 dakikada uzaklaştırılmıştır.
Ekstraktlardan antimikrobiyal aktivite için 6400 µg/mL, antioksidan aktivite için 1000 µg/mL
konsantrasyonda stok hazırlanmıştır. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölüm Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı koleksiyonunda bulunan Bacillus subtilis
ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Enterococcus faecalis ATCC 29212,
Salmonella typhimurium ATCC 14028, Escherichia coli ATCC 25922 ve Staphylococcus
epidermidis ATCC 12228, suşları kullanılmıştır. Kullanılan bakteriler Kanlı Agar besiyerinde
24 saat 37˚C inkübe edilmiştir. Antibakteriyel aktivite disk difüzyon yöntemi kullanılarak,
antioksidan aktivite ise DPPH radikalini süpürme testi ile belirlenmiştir.
Antibakteriyel aktiviteleri incelendiğinde en yüksek antibakteriyel etki S. aureus üzerinde
olduğu tespit edilmiştir. Hazırlanan ekstraktın E. coli ve S. epidermidis’te 10 mm, E.
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faecalis’de 21 mm, B. subtilis’te 12 mm, S. typhimurium’da 15 mm ve S. aureus üzerinde 22
mm inhibisyon zon çapı oluşturduğu belirlenmiştir. DPPH radikalini %50 oranında süpürme
aktivitesi olan IC50 değeri 65.06 µg/mLolarak tespit edildi.
Karaçalı tohumlarının potansiyel bir antioksidan kaynağı olabileceği belirlenmiştir. Aynı
zamanda gıda ve gıda dışı sistemlerde doğal bir antioksidan ve koruyucu olarak
kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelime: Karaçalı, Paliurus spina-christi, antibakteriyel aktivite.

ABSTRACT
Paliurus spina-christi Miller, called Blackthorn is a shrub plant belonging to Rhamnaceae
family. The plant is very effective in combating erosion as it develops well in dry soils.
Paliurus spina-christi Mill. is a spreading plant in Turkey, Southern Europe, the Balkans and
the Caucasus. There are many studies on the pharmacological properties of the blackthorn
plant. In our study, It is aimed to investigate the antioxidant and antibacterial effects of
blackthorn plant seeds which showing naturally widespread in Turkey.Seeds which collected
from Sakarya Serdivan region, are ground and powdered. 9 grams of plant samples were
mixed with 90 mL of ethanol and kept in a dark environment for 3 days. The solvent of the
prepared extract was removed in a rotary evaporator at 50˚C in 15 minutes. A stock of 6400
µg / mL for antimicrobial activity and 1000 µg / mL for antioxidant activity was prepared
from extracts. Strains (Bacillus subtilis ATCC 6633,Staphylococcus aureus ATCC 29213,
Enterococcus faecalis ATCC 29212, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Escherichia coli
ATCC 25922 and Staphylococcus epidermidis ATCC 12228) which in the collection of
Sakarya University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Microbiology
Research Laboratory were used. Bacteria were incubated in bloody agar medium for 24 hours
at 37˚C. Antibacterial activity disc diffusion method was used and antioxidant activity was
determined by DPPH radical scavenging test. When antibacterial activities were examined, it
was determined that the highest antibacterial effect was on S. aureus. It was determined that
the prepared extract on inhibition zone diameter of 10 mm in E. coli and S. epidermidis, 21
mm in E. faecalis,12 mm in B. subtilis, 15 mm in S. typhimurium and 22 mm in S. aureus.
The IC50 value, which has 50% sweep activity of DPPH radical, was determined as 65.06 µg
/ mL.It is determined that blackthorn seeds may be a potential source of antioxidants. It is also
thought to be used as a natural antioxidant and preservative in food and non-food systems.
Keywords: blackthorn, Paliurus spina-christi, antibacterial activity.
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KADIN ROMAN KARAKTERLERİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN YOKSULLUK
SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
ANALYSIS OF THE LIFE CYCLE OF FEMALE NOVEL CHARACTERS IN TERMS OF
SOCIOLOGY OF POVERTY
Dr. Aziz ŞEKER
Amasya Üniversitesi. Türkiye.
ORCID NO: 0000-0001-5634-0221
ÖZET
Edebiyat sosyolojisi bağlamında roman bir toplumsal olgudur. Toplumsal yapının, romanın
kurucu ögeleri arasında önemli bir yeri vardır. Toplumsal yapının sosyal-ekonomik
gelişmişlik statüsü, romanın bir diğer ögesi kabul edilen roman karakterlerine çeşitli
düzeylerde yansır. Bu çalışmada yoksulluk olgusu, romana konu edilen sosyal-ekonomik
koşullar gözetilerek kadınlar açısından yaşam döngüsü yönüyle irdelenecektir. Ayrıca
çocukluk, gençlik ve yaşlılık açısından kadın roman karakterlerinin yoksulluk ve yaşam
döngüsünün çok sayıda yazarın romanından yola (Oscar Lewis: İşte Hayat, John Steinbeck:
Gazap Üzümleri, Yaşar Kemal: Teneke, Orhan Kemal: Gurbet Kuşları, Dostoyevski: Suç ve
Ceza) çıkılarak irdelenmesi şöyle de önemlidir: Yazarların oluşturduğu karakterlere,
yoksulluğu yaşayışlarıyla ilgili metin yazdırma yönüyle el alındığında feminist edebiyat
eleştirisi geleneğine bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat Sosyolojisi, Roman, Roman Karakteri, Kadın, Yaşam
Döngüsü, Yoksulluk

ABSTRACT
The novel in the context of literature sociology is a social phenomenon. Social structure is one
of the significant elements of the novel. The social-economic development level of this
structure is reflected in various levels of novel characters, considered as another element of
the novel. In this study, the phenomenon of poverty will be examined in terms of the life cycle
of women by considering the social-economic conditions of the novel. In addition, it is
important to examine the poverty and life cycle of female novel characters in terms of
childhood, youth and old age in many writers’ novels. (Oscar Lewis: İşte Hayat, John
Steinbeck: Gazap Üzümleri, Yaşar Kemal: Teneke, Orhan Kemal: Gurbet Kuşları,
Dostoyevski: Suç ve Ceza). The writers reflect their thoughts on poverty through the female
characters they create, which is thought to provide a contribution to the tradition of feminist
literary criticism.
Keywords: Sociology of Literature, Novel, Novel Characters, Woman, Life Cycle, Poverty
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FUCOM VE ARAS-G YÖNTEMLERİYLE DİSTRİBÜTÖR SEÇİMİ
DISTRIBUTOR SELECTION WITH FUCOM AND ARAS-G METHODS
Dr. Öğretim Üyesi Halil ŞEN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri
Mühendisliği Bölümü, Burdur.
ORCID NO: 0000-0003-4062-5366
ÖZET
Bir üretici veya tedarikçiye ait olan ürünlerin, belli bölgelerde tanıtım ve satışını sağlamakla
yetkili olan firma, distribütör olarak tanımlanmaktadır, yetki ve sorumlulukları da
sözleşmelerle belirlenir. Distribütör seçimi, özellikle yurtdışında ürünlerini satmak isteyen
üreticiler açısından en önemli kararlardan biridir. Yabancı distribütörler, kendi pazarlarında
üreticilerin ürünlerinin pazarlanması ve müşterilere sunulması sorumluluğunu üstlenirler.
Uluslararası dağıtımda, firmaların kendi dağıtım kanalları ve bağımsız yabancı distribütörler
arasındaki seçimleri de önemli bir karardır. Kendi dağıtım kanalları ile çalışmak üretici
firmaya pazarlama faaliyetleri konusunda daha fazla kontrol olanağı sağlasa da çeşitli
çalışmalar denizaşırı distribütörlerin daha uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Bu firmalar
yurtdışında iş ortağı konumunda olmaktadır ve iyi bir distribütörle çalışmak, o pazardaki
başarıyı doğrudan etkileyecektir.
Distribütör seçimi çok kriterli bir karar verme problemidir, işletmenin istekleri doğrultusunda
en uygun distribütör seçimi amaçlanır. Distribütör seçiminde hata yapılması, satış ve
pazarlama açısından başarısızlığı garanti altına almaktadır. Bu durum zaman, maliyet ve pazar
kaybı anlamını taşımaktadır. Kriterlerin işletme amaçları doğrultusunda belirlenmesi ve
ağırlıklandırılması gerekir. Kriterler kadar seçim kararının kim tarafından verileceği de
önemlidir. Bu aşamada uzman kişilerden oluşacak bir grup tarafından kararın verilmesi,
kararın etkinliğini arttıracaktır.
Bu çalışmada yurtdışı pazarlara açılmak isteyen bir kozmetik firmasının, distribütör seçim
problemi ele alınmış, belirlenen kriterlerin ağırlıkları Tam Tutarlılık Yöntemi (FUCOM)
yöntemi ile belirlenmiş, Gri Katkı Oranı Değerlendirmesi (ARAS-G) yöntemi ile alternatif
distribütörler değerlendirilirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Distribütör Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, FUCOM, ARAS-G

ABSTRACT
The company, which is authorized to promote and sell products belonging to a manufacturer
or supplier in certain regions, is defined as a distributor, and its authorities and responsibilities
are determined by contracts. Distributor selection is one of the most important decisions
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especially for manufacturers who want to sell their products abroad. Foreign distributors take
the responsibility of marketing the products of the producers in their markets and presenting
them to the customers. In international distribution, the choice of companies among their
distribution channels and independent foreign distributors is also an important decision.
Working with its own distribution channels gives the manufacturer more control over
marketing activities, but several studies have shown that overseas distributors are more
feasibile. These companies are business partners abroad and working with a good distributor
will directly affect the success in that market.
Distributor selection is a multi-criteria decision making problem, and the most appropriate
distributor selection is aimed in line with the demands of the business. Failure to choose a
distributor guarantees failure in terms of sales and marketing. This means loss of time, cost
and market. Criteria need to be determined and weighted for business purposes. It is also
important to decide who will make the selection decision as well as the criteria. At this stage,
making a decision by a group of experts will increase the effectiveness of the decision.
In this study, the distributor selection problem of a cosmetic company that wants to open up to
overseas markets has been handled. The weights of the determined criteria have been
determined by the Full Consistency Method (FUCOM) method, and the alternative
distributors have been evaluated with the Grey Additive Ratio Assessment (ARAS-G)
method.
Keywords: Distributor Selection, Multi-criteria Decision Making, FUCOM, ARAS-G
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MƏKAN MƏNALI SÖZLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ TOPONİMLƏRİN ROLU
İBRAHİMOVA Nabat Fuad qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı
XÜLASƏ
Qədim türk yazılı abidələrinin müəyyən mühüm, başlıca qolunu formalaşdıran əski türk
onomastikasında toponimik məkan və ya xüsusi yer adları ayrıca müstəqil sistem təşkil edir.
Qədim türk yazılı abidələrinin onomastikasında toponimik məkan anlayışı formalaşdıran və
ifadə edən xüsusi yer adları - toponimlər çoxcəhətli, maraqlı linqvistik əlamətləri ilə digər
onomastik vahidlərdən fərqlənir. Onlar başqa onomastik məzmunlu adlarla müqayisədə daha
zəngin xüsusiyyətli qədim onomastik vahidlərdir.
Qədim türk yazılı abidələrinin toponimik məkan - xüsusi yer adları əsasında araşdırmalar
toponimikanın və onun tədqiqat predmeti sayılan toponimlərin dildə faydasını, xeyrini sübut
edən faktdır. Qədim türkdilli xalqlara məxsus abidələr onların tapıldığı, səpələndiyi xüsusi yer
adlarına görə rəsmiləşdirilib qeydə alınmış və təyin edilmişdir. Buna görə də qədim, yaxud
əski türk abidələri ilə bağlı tədqiqat əsərlərində toponimlərsiz keçirmək mümkün deyildir. Bir
çox alimlərin elmi axtarışlarının tədqiqat obyekti Orxon-Yenisey abidələrindəki toponimik
adlar qədim türk qəbilələrinin yaşadıqları, türk qoşunlarının hərbi yürüşə getdikləri yerlərlə,
habelə qədim türk qəbilələrinin qonşularının yaşadıqları ərazidə olan yer adları ilə bağlıdır.
Yəni, Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrindəki toponimik adların Monqolustan, Asiya,
Çin ərazisində olan çay, göl, şəhər, meşə, dağ, düzən, keçid və s. adları əks etdirdiyi
söylənilir. Toponimik adların iki böyük hissəyə ayrıldlğı göstərilir: 1) Yenisey abidələrində
işlənənlər, 2) Orxon abidələrində işlənən toponimik adlar.
XI əsrin böyük türkoloq dilçisi M.Kaşğarinin məkan anlayışının linqvistik ifadə görümlərini
də özünün məşhur “Divan”ında işlədərək şərh etdiyini görürük. Türk mənşəli Balık sözünə
Orxon-Yenisey abidələrinin mətnində, istər ayrıca, istərsə də oykonimlərin tərkibində rast
gəlinir. Məsələn: Suğçu balık (Th SI), Toğlı balık (KTşm 4; BX şm 30), Baybalık (ŞU 44).
Beşbalık (BXş28; KÇ11; HTı,II, VII) Türkmənşəli bu terminin X-XI əsrdən başlayaraq türk
dillərində arxaikləşmişdir. M.Kaşğari kend sözünü türklərin “şəhər” mənasında işlətdiklərini
göstərir. (MK, 1, 344). M.Kaşğari əvvəllər türk sözü olan balık lekseminin Bavılbalık ,
Besbalık, Uçayan balık, Yarğı balık kimi oykonimlərin komponenti oldğunu söyləyən məşhur
türkoloq dilçi XI əsrdən həmin leksemin arxaikləşdiyini, onu kənd sözünün əvəz etdiyini
demişdir.
Beləliklə, qədim türk düşüncəsində dağ kultu mühüm yer tutmuş, yurdun hamisi oraya ulu
qüvvə kimi baxmışdı. Azərbaycanın mil düzündə Bəyləqan (əsl adı Biləqan) adı çəkilən
düzdə xarabalıqları Örənqala adı ilə qalmaqda olan qədim şəhərin adı diqqətə yönəldilir. Bu
toponim türkcə pila “düzən” , “açıq yer” və -qan şəkilçisindən düzəlmişdir. Toponimin bu
etimoloji açıqlanması onun (Biləqanın) Mil düzündə yerləşməsi ilə izah edilir. [2, 192-193]
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Lakin abidələrdə qeydə alınan Kirğar dağ adında “qar” komponentini ayırmaq qeyri-mümkün
sayılır, İnci Xanqay kimi yazıldığına görə Kinqan və Xanqan dağ adlarının eyni bildirdikləri
güman edilir. [2,25]
Azərbaycan xalqının, onun dilinin yaranması, formalaşması və inkişafı ilə bağlı dəyərli
problemlərin öyrənilməsində, elmi həllində, mühüm yerli mənbələrdən sayılan toponimlərin
rolu böyükdür. Xüsusi coğrafi adlar - toponim və hidronimlər erkən orta əsrlərdəki dilimiz,
tariximizlə bağlı problemlərin uğurlu elmi həlli üçün çox əhəmiyyətli qaynaqlardır. Xüsusi
coğrafi məkanları linqvistik ifadə görümləri - toponim və hidronimlər erkən orta əsrlər
Azərbaycanın bölgələrində yaşamış tayfaların etnik mənsubiyyəti haqqında bilgilər əldə
etməyimiz üçün əvəzsiz qaynaqlardır.
Açar sözlər: toponimlər, məkan anlayışı, Orxon-Yenisey abidələri
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CBS TABANLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ ANALİZİ İLE BELEDİYE KATI
ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ KONUMU VE PERFORMANSININ
MODELLENMESİ
MODELING THE LOCATION AND PERFORMANCE OF MUNICIPAL SOLID WASTE
TRANSFER STATIONS VIA GIS BASED VRP ANALYSIS
Milas Ceren HÖKE
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrolik Anabilim Dalı, İzmir
ORCID NO: 0000-0002-7438-6079
Dr. Sedat YALÇINKAYA
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği
Bölümü, İzmir.
ORCID NO:0000-0003-3062-2698
ÖZET
Aktarma istasyonları, sürdürülebilir atık yönetim sistemlerinde atık üretim kaynakları ve
bertaraf tesisi arasındaki bağlantı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) aktarma istasyonları da dahil olmak üzere optimumtesis yeri tayini çalışmalarında
matematiksel optimizasyon çalışmalarının yanı sıra yardımcı bir araç olarak yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, hem arazi uygunluğu hem de rota optimizasyonu dikkate
alınarak CBS tabanlı kapsamlı bir aktarma istasyonu yerleştirme yöntemi geliştirilmiştir.
Önerilen yöntem, Türkiye'nin İzmir ilinin güneydoğusuna iki farklı araç boyutu için (8 + 1 m3
ve 1 + 1.5 m3) bir vaka çalışması olarak uygulanmıştır.
Başlangıçta, ön eleme ve arazi uygunluk analizlerinden 27 lokasyon belirlenmiştir. ArcGIS'in
Network Analyst uzantısı kullanılarak bu lokasyonların en kritikleri için birer Araç Rotalama
modelleri oluşturulmuştur. Optimum rotalama, gerekli araç sayısı ve toplam seyahat süresi
Araç Rotalama modelleri ile belirlenmiştir.
Bölgeye aktarma istasyonunun eklenmesinin, küçük toplama araçları ile toplam seyahat
süresini % 9, büyük toplama araçları ile ise % 25 azalttığı gözlenmiştir. Öte yandan, küçük ve
büyük toplama araçları için vardiya sayıları sırasıyla % 9 ve % 17 azalmıştır. Büyük araçların
küçük araçlara kıyasla daha fazla beygir gücünde çalışması nedeniyle, büyük araçlarla
toplama, daha fazla yakıt tüketimine sebep olmuştur. Bu nedenle, aktarma istasyonu
eklenmesi ve küçük araçlarla toplama yapılması senaryosu, toplam seyahat süresi, yakıt
tüketimi, vardiya sayısı ve gereken toplama aracı sayısı dikkate alındığında optimum
performans sağlayan senaryo olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Katı Atık Yönetimi; Transfer İstasyonu; Tesis Yerleştirme; CBS; Araç
Rotalama Problemi; Karar Destek Sistemleri

12-14 Nisan
11 - 12 Ağustos
20202019

ÖZET KİTABI
KONGRE
KİTABI www.europenjournal.com
www.izdas.org

239

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

ABSTRACT
Transfer stations play a significant role in sustainable waste management systems as the link
between waste generation sources and the disposal facility. Geographic Information Systems
(GIS) are commonly used in facility siting studies, including the transfer stations, as a
subsidiary tool besides mathematical optimization studies. In this study, a thoroughly GISbased transfer station siting method was developed considering both the land suitability and
the route optimization aspects. The proposed methodology was applied in southeastern İzmir,
Turkey, for two different vehicle sizes (8+1 m3 and 1+1.5 m3) as a case study.
Initially, 27 suitable locations were determined from the prescreening and land suitability
analyses. Individual Vehicle Routing Problem models were constructed for the most critical
of these locations using the Network Analyst extension of ArcGIS. The optimal routes, the
number of vehicles, and the total travel time were determined through the Vehicle Routing
Problem models.
The addition of a transfer station reduces the total travel time by 9% with the small collection
vehicles, and 25% with the large collection vehicles. The number of shifts, on the other hand,
decreased by 9% and 17% for small and large collection vehicles, respectively. Collection
with large vehicles resulted in more fuel consumption due to the greater horsepower of large
vehicles compared to the small vehicles. Therefore, transfer station addition and collection
with small vehicles scenario yields the optimum performance considering the total travel time,
fuel consumption, number of shifts, and number of collection vehicles needed.
Keywords: Solid waste collection; Transfer station; Facility siting; GIS; Vehicle Routing Problem;
Decision support
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GÜNAH VERGİLERİ KAPSAMINDAKİ ETİK SORULAR
ETHICAL QUESTIONS REGARDING SIN TAXES
Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN

Türk-Alman Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı,
ORCID NO: 0000-0002-4264-706X
ÖZET
Maliye literatüründe, alkol ve tütün gibi zararlı ürünler üzerinden alınan vergiler “günah
vergileri” olarak adlandırılmaktadır. Bu vergilerin temel amacı verginin konusu olan tüketimi
caydırmaktır. Günah vergileri aynı zamanda devletler açısından önemli bir gelir kalemidir.
Bununla birlikte günah vergileri çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. İlk olarak, günah
vergileri, kişi özgürlüklerini kısıtlayıcı bir etki yaratmaktadır. Bu vergilere konu olan
faaliyetler istisnalar dışında kişinin kendisine zarar vermektedir, üçüncü kişilere değil. Diğer
yandan bu vergiler, dolaylı bir vergi olduğu için kişilerin gelir seviyesinden bağımsız olarak
toplanır. Bu sebeple günah vergileri özellikle dar gelirli insanlar açısından yoksullaştırıcı bir
etki yaratabilir. Bir diğer risk, günah vergilerinin çok yüksek olması halinde tüketicilerin
yasadışı kaynaklara yönelmesidir. Sahte içki ve sigaraların yaygınlaşması bir taraftan ölümcül
sağlık riskleri yaratırken, diğer taraftan devletin vergi gelirlerini düşürür ve güvenlik
güçlerinin iş yükünü arttırır. Son olarak, günah vergileri devletlerin sırf kaynak yaratmak
amacıyla başvurabilecekleri bir enstrüman olarak da kullanılabileceği için istismara açık bir
alandır. Pekâlâ, hükümetler, sağlık gerekçelerini öne sürse de nihayetinde bütçe geliri elde
etme saikı ile bu vergileri koyabilir veya arttırabilir. Bu karşı argümanlar günah vergilerinin
uygulanmaması için mutlak bir ağırlık teşkil etmez. Gerçekten de alkol ve tütün gibi zararlı
maddeler ciddi sağlık sorunları yaratmakta, bunları kullananlarda oluşan hastalıklar sağlık
sisteminin finansmanında ağır bir yük teşkil etmektedir. Günah vergileri gerekli ve meşru
olabilir ancak bu vergilerin oranları ve kapsamı belirlenirken pratik ve etik sorunların
ağırlığını dikkate alacak şekilde kararlar verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Günah Vergileri, Sağlık Politikaları, Kişi Özgürlükleri

ABSTRACT
In the fiscal literature, taxes on harmful products such as alcohol and tobacco are called “sin
taxes”. The main purpose of these taxes is to deter consumption, which is the subject of the
tax. Sin taxes are also an important income item for states. However, sin taxes bring along
various problems. First, sin taxes create a restrictive effect on individual freedom. Activities
subject to these taxes, except for exceptions, harm the person himself, not third parties. On the
other hand, since these taxes are indirect taxes, they are collected independently of the income
level of individuals. For this reason, sin taxes can have an impoverishing effect especially for
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low income people. Another risk is that if sin taxes are too high, consumers can turn to illegal
sources. The proliferation of fake alcohol and cigarettes creates fatal health risks on the one
hand, while reducing the state's tax revenues and increasing the workload of the security
forces on the other. Finally, sin taxes are an area open to exploitation, as they can also be used
as an instrument that states can use for tax revenue. Even though governments may claim a
justification for health reasons, they can ultimately impose or increase these taxes, with the
motivation to generate budget revenue. These counter arguments do not constitute an absolute
weight in order not to apply sin taxes. Indeed, harmful substances such as alcohol and tobacco
do create serious health problems, and diseases that occur in those who use them pose a heavy
burden on the financing of the health system. Sin taxes may be necessary and legitimate, but
decisions must be made by taking into account the severity of practical and ethical issues
when determining the rates and scope of these taxes.
Keywords: Sin Taxes, Health Policies, Individual Freedoms
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ÇOCUK TÜBERKÜLOZU OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr.Üyesi Sadrettin EKMEN
Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı, KarabükTürkiye
ORCID NO:0000-0002-9031-6361

ÖZET
Amaç: Tüberküloz hastalığının özellikle çocuklara çok kolay bulaşabilmesi ve erişkin
yaşlarda alevlenen tüberküloz olgularında basillerin büyük oranda çocukluk evresinde alınmış
olması çocuklardaki primer tüberküloz olgularının tanınmasının önemini arttırmaktadır.
Çalışmamız çocuk tüberküloz olgularının klinik
protokolerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

bulguları

, tanı yöntemleri ve tedavi

Gereç ve Yöntem: SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi
çocuk infeksiyon ve allerji polikliniğinden haziran 2000-nisan 2002 tarihleri arasında takipli
olan 212 hastanın dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular : Hastalarımızın yaşları; 4 ay-17 yaş arasında değişmekteydi, 122'si erkek (%57.5),
90'ı kız (%42.5), yaş ortalaması ay olarak; 85.58 ± 48.84 (Ort ± Std).
Hastalarımızda temas öyküsünün varlığı: Ev içi temas; 61 (%28.8), Ev dışı temas; 30 (%14.2)
olmak üzere %43 olguda saptandı. BCG skarı :%68.4 hastada tek, %9.4 hastada iki skar
olmak üzere %77.8 hastada saptandı.
Tüberkülin deri testi %53.8 hastada pozitif saptandı(Sağlık bakanlığı verem savaş dispanseri
önerilerine göre değerlendirildi).
Başvuru semptomları olarak ateş + öksürük 66 (%31.1), öksürük 66 (%3 1. 1), öksürük +
dispne 11 (%5.2), başağrısı + ateş 3 (%1.4), ateş + kusma 2 (%0.9), ateş + nefes darlığı 7
(%3.3), öksürük + yan ağrısı 1 (%0.5), ateş + yanağrısı 1 (%0.5), diğer semptomlar
(konvulziyon, karın ağrısı vs) 55 (%25.9) vakada saptandı.
Hastalarımızda tanı konulma şekli olarak 183'ünde (%86.3) klinik+radyolojik bulgularla, 11
hasta (%5.2) klinik bulgularına dayanarak, 11 'inde (%5.2) klinik+BOS bulgularına
dayanarak, 2 hastada (%0.9) klinik bulgulara ek olarak biopsi bulgularıyla, 5 hastada (%2.4)
klinik ve radyolojik bulguların yanısıra aside rezistan basil (1 hastada balgamda, 2 hastada
açlık mide sıvısında, 2 hastada plevra sıvısında) tespit edilerek tam konulmuştur.
Sonuç : Toplumsal bir hastalık olan tüberkülozun eradikasyonu için her ülkenin kendi
gerçeklerini bilmesi ve buna uygun tüberküloz kontrol programları geliştirmesi
gerekmektedir. Bunun için de tüberküloz epidemiyolojisinin çok iyi bilinmesi gerekir.
12-14 Nisan
11 - 12 Ağustos
20202019

ÖZET KİTABI
KONGRE
KİTABI www.europenjournal.com
www.izdas.org

243

2020
ANKARA

1st INTERNATIONAL ANKARA
MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS

Ayrıca WHO'nün tüberkülozun yayılmasında en önemli etken olarak gördüğü gelir düzeyi ve
gelir dağılımının düzeltilmesi de büyük önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Çocuk, Tüberküloz, PPD

GİRİŞ
Mycobacterium tuberculozis insanlardaki en yaygın ,en çok hastalık yapan ve en çok öldüren
mikrobiyal patojendir. Ekvatordan kutup halkalarına kadar, yedi kıtanın tümünde erkekler ve
kadınlar, bütün ırkların genç ve yaşlı popülasyonunu etkileyen potansiyel olarak öldürücü bir
hastalıktır. Aşı insanları tam olarak korumamakla birlikte milier tüberküloz ve tüberküloz
menenjiti gelişmini azalttığından aşılama çok önemlidir. Tüberküloza karşı geliştirilen ilaçlar
insanların tüberküloz mücadelesinde başarılı olduğu bir durumdur. Ne yazıkki bu ilaçların
gelişigüzel kullanımı tüm dünyada yaygın direnç gelişimine neden olmuştur. İnsan immün
yetmezlik virüsü(HIV) T hücrelere saldırıp hücresel immün yanıtı baskılamakta,dolayısıyla
tüberküloz basilinin enfeksiyon oluşturmasına olanak sağlamaktadır.
Çocuklarda tüberkülozun ortaya çıkmasında kızamık, suçiçeği gibi viral enfeksiyonlar,
beslenme yetersizliği, boğmaca gibi bakteriyel enfeksiyonlar, steroid kullanımı ve fiziksel ve
ruhsal travmalar hazırlayıcı rol oynamaktadır.
Çocuklarda tüberküloz tanısı; hastalığın epidemiyolojik, klinik, radyolojik, mikrobiyolojik ve
histopatolojik kanıtlarının gösterilmesine dayanır. Ancak çocuklarda materyal alımının
zorluğu ve Mikobacterium tüberkülozisin bu materyaldeki yoğunluğunun az olması kesin
tanıya ulaşmayı zorlaştırır. Onun için tanıda hastalığın kliniği, radyolojisi ve tedaviye yanıtı
daha öne çıkar.
Hastalığın çocuklara çok kolay bulaşması ve erişkinde görülen tüberküloz alevlenmelerinin
çoğunun çocukluk çağında alınması çocuklardaki primer tüberkülozun tanınmasının önemini
göstermektedir.
Küçük çocuklarda tüberküloza bağlı ağır tablolar özellikle hematojen yayılım sonucu milier
tüberküloz ve tüberküloz menenjiti daha sık görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı tüberkülozun hala yaygın bir halk sağlığı problemi olduğu ve aşılamanın
önemini vurgulamaktır.
MATERYAL VE METOD
Bu çalışma Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Çocuk
Enfeksiyon ve allerji polikliniğince takip edilen haziran 200-nisan 2002 tarihleri arasındaki
tüberküloz tanısı konan hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak yapıldı.
Dosya bilgilerinden yaş, cinsiyet, temas öyküsü, başvuru nedeni, yakınmaları, aşı skar
durumu, akciğer görüntülemesi, mikrobiyolojik tarama veya histopatolojik bulgular tarandı.
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Akciğer görüntülemesi normal olan ve izole tüberkülin testi pozitifliği nedeniyle izoniazid
proflaksisi verilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kliniğimizde tüberkülin deri testi ön kol
dorsal yüzü yukarı üçte bir bölümüne 26 nolu iğne ile 0.1 ml tüberkülin solüsyonu intradermal
uygulanarak yapılmaktadır.
Verem Savaş Daire Başkanlığının klavuzlarında yer aldığı şekilde BCG aşı skarı olmayan
çocuklarda 10 mm ve üzerinde,BCG skarı olanlarda 15 mm ve üzerinde pozitif olarak
değerlendirildi.
BULGULAR
Çalışma periyodu içinde 212 hastanın dosyası tarandı.122 hasta erkek (%57.5),90 hasta kız
(%42.5) idi.
Hastaların başvuru semptomları:66 hasta ateş+öksürük (%31.1),öksürük+dispne:11
hastada(%5.2),başağrısı+ateş:3 hastada
(%1.4), ateş+nefes darlığı:7 hastada
(%3.3),öksürük+yan ağrısı:1 hastada (%0.5),diğer semptomlar(konvülziyon,karın ağrısı v.s)
55 (%25.9) hastada saptandı.
BCG aşısı skar izi 145 hastada tek skar(%68.4),20 hastada 2 skar izi (%9.4) tespit edilirken 47
hastada ise aşı skarı saptanmadı (%22.2)
Çocuk tüberkülozunun tanısında bir erişkinle temas öyküsü özellikle toplumdaki
asemptomatik bulaştırıcı populasyonu belirlemek ve bu hastaları tedavi edip tüberkülozun
eradikasyonuna katkıda bulunmak için mutlaka sorgulanması gereken önemli bir konudur.
Hastalarımızın 61’inde ev içi temas öyküsü (%28.8), 30’da ev dışı (%14.2) temas öyküsü
tespit edildi.
PPD ölçümlerinde 82 hastada (%38.7) 0-5 mm arasında,16 hastada 6-10 mm arasında (%7.5),
40 hastada (%18.9) 11-15 mm arasında,53 hastada (%25) 16-20 mm arasında,21 hastada
(%9.9) 21 mm ve üzeri saptandı.
Hastalarımızın 185’de akciğer tüberkülozu (%87.3) saptandı.
Gelişmekte olan ülkelerde, ekstrapulmoner tüberküloz olgularının sayısında 1984 yılından
itibaren belirgin bir artış bildirilmektedir.
Özellikle çocuklarda hematojen ve lenfatik yaydım sonucu çeşitli formlarda ortaya çıkan
ekstrapulmoner tüberküloz olguları tüm tüberkülozlu olguların % 18-25 'ini oluşturmaktadır.
Bizim çalışmamızda ise bu oran daha düşük saptanmıştır (%12.7). MSS tüberkülozu 14
hastada (%6.6), milier tüberküloz 7 hastada (%3.3), akciğer tüberkülozuna eşlik eden mss
tüberkülozu 2 hastada (%0.9), intestinal tüberküloz 2 hastada (%0.9), tüberküloz perikardit 11
hastada (%0.5), tüberküloz lenfadenit 1 hastada (%0.5) saptanmıştır.
Akciğer grafisinde perihiler lenfadenomegali 57 hastada (%26.9), pnömonik infiltrasyon 45
hastada(%21.2), pnömonik infiltrasyon +perihiler lenfadenomegali 30 hastada(%14.2),
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pnömonik infiltrasyon +plevral effüzyon 45hastada(%21.2), milier görünüm 7 hastada(%3.3)
saptandı.28 hastanın akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi.
Hastaların çekilen akciğer tomografisinde kavite 11 hastada (%5.2) tespit edildi.
Tanı konulma metodu olarak 183 hasta klinik +radyolojik bulgularla (%86.3), 11 hasta klinik
+beyin omurilik sıvısı bulgularıyla (%5.2), 2 hasta klinik + biopsi materyali bulgularıyla
(%0.9), 5 hasta klinik +radyolojik bulgulara ek olarak (%2.4) aside rezistan basilin çeşitli
vücut sıvılarında tespit edilmesi yoluyla ( 1 hastada balgamda,2 hastada açlık mide sıvısında ,
2 hastada plevra sıvısında) konuldu.
Tedavi protokolü olarak 12 hastaya 2’li antitüberküloz tedavi (%5.7), 117 hastaya 3’lü
antitüberküloz tedavi (%55.2) 83 hastaya 4’lü antitüberküloz tedavi (%39.2) uygulandı.
Tedaviye uyum göstermeyen hasta sayısı 97 olarak belirlendi(%45.8).
TARTIŞMA
Tüberküloz günümüzde hala bir halk sorunu olmaya devam etmektedir. Özellikle çocukluk
çağı tüberkülozu toplum sağlığı göstergelerinden biridir. Çocuklardaki tüberküloz kaynağı
büyük oranda erişkinlerdir. Hastalığın özellikle çocuklara kolay bulaşabilmesi ve erişkin yaşta
alevlenen tüberküloz olgularında basilin büyük oranda çocukluk döneminde alınmış olması
çocuklardaki primer tüberkülozun tanınmasının önemini arttırmaktadır. Peru’da yapılan bir
çalışmada pulmoner tüberküloz tanısı alan çocukların çoğunun semptomatik olduğu ve
erişkindekine benzer şikayetlerle başvurduğu bildirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri gibi
gelişmiş ülkelerde ise primer tüberkülozlu hastaların yarısı asemptomatiktir ve temaslı
taraması ile teşhis edilmektedir.
Çocuk tüberkülozunda tanı tüberkülozu destekleyen klinik ve radyolojik bulgular ile
tüberkülozlu hasta temasına dayanır. Reis ve arkadaşları 117 çocuk tüberkülozlu hasta için
kullanılan tanı kriterlerini %100 radyolojik ,%90.6 epidemiyolojik,%79.5 klinik ve %3.4
bakteriyolojik olduğunu saptamışlardır. Peru’da yapılan çalışmada tüberkülozun
hiperendemik olduğu gelişmekte olan ülkelerde diagnostik kriterlerin modifiye edilmesi
gerektiği,2 haftadan uzun süren öksürük,ateş ve tüberkülin deri testi pozitifliğinin çocukluk
çağı kültür pozitif tüberküloz olguları için prediktif olduğunu göstermiştir.
Hastalarımızda öksürük ve ateş en sık yakınmalar olarak tespit edildi.
Merino ve arkadaşları primer pulmoner tüberkülozun radyolojik bulguları olarak parankim
konsolidasyonu,atelektazi,mediastinal lenfadenopati,plevral effüzyon ve milier görünümü
göstermiştir.
Çalışmamızda perihiler lenfadenopati,pnömonik infiltrasyon,plevral effüzyon,parankim
konsolidasyonu,milier görünüm ve kavite saptanması radyolojik olarak saptanan bulgulardır.
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Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yapılan bir çalışmada;1972-1992 yılları
arasında tüberküloz tanısı ile takipli 2205 çocuk hasta retrospektif olarak incelenmiş:
Hastaların %62’si 6 yaş altında, %34’ünda malnütrisyon, kızamık, pertüsis gibi predispozan
faktörler tespit etmişlerdir. Temas öyküsü %35,BCG ile aşılanma oranı:%33,PPD pozitifliği
%62 saptanmış.
Tanısı oldukça güç olan çocuk tüberkülozunda temaslı taramalarına önem verilmesi, öyküde
temas varlığının iyi sorgulanması gerekmektedir. Erişkin ve çocuk tüberkülozunun tanı ve
tedavisinde işbirliği yapılmalıdır.
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ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARININ A VE B TİPİ KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINATION OF TIME MANAGEMENT BEHAVIORS ACCORDING TO A AND B
TYPE PERSONALITY CHARACTERISTICS
Bünyamin SARAÇ
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ORCID NO: 0000-0002-6557-3585
Elif ŞAHİN
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ORCID NO: 0000-0001-8210-0475
ÖZET
Zaman yönetimi belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için zamanın planlı, etkili, sistemli ve
verimli kullanılmasıdır. Gelişen ve değişen dünyada ise zamanın doğru kullanılması zorlaştığı
için zaman yönetimi kavramına ihtiyaç duyulmaktadır. Zaman yönetimi kavramı kişilik
özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Kişilik özellikleri herkeste farklı olmasına rağmen
bireylerin bazı ortak özelliklerine göre gruplandırılmıştır. A ve B tipi kişilik özellikleri
gruplandırması bu gruplandırmalardan biridir.
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışlarının A ve B tipi kişilik
özellikleri bakımından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu
genel amaç doğrultusunda öğrencilerin kişilik özelliklerinin ve zaman kullanma biçimlerinin
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırmanın
çalışma evreni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde
okuyan 224 öğrencidir. Ankete katılan öğrencilerin verileri SPSS yardımı ile analiz edilmiştir.
Yapılan analizlerin sonucunda öğrencilerinin demografik özellikleri ile zaman yönetimi
davranışlarının alt boyutu olan zaman öldürücü davranışların arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Bu farklılığa göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla zaman öldürücü
davranışlarda daha fazla bulunduğu söylenebilmektedir. Öğrencilerinin A ve B tipi kişilik
özellikleri ile zaman yönetimi davranışları ve alt boyutları arasında da anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Bu farklılığa göre A tipi kişilik özelliğine sahip öğrencilerin B tipi kişilik
özelliğine sahip öğrencilere göre daha yüksek zaman yönetimi davranışına sahip oldukları
aynı zamanda daha iyi zaman planlaması ve zaman tutumu yaptıkları söylenebilmektedir.
Yine bu anlamlı farklılığa göre zaman öldürücü davranışlar olarak adlandırılan alt boyutta da
A tipi kişilik özelliğine sahip öğrencilerin B tipi kişilik özelliğine sahip öğrencilere oranla
daha fazla zaman öldürücü davranışlarda bulunduğu söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişilik, Zaman yönetimi, Üniversite öğrencileri
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ABSTRACT
Time management is the planned, effective, systematic and efficient use of time to reach the
determined goals and objectives. In the developing and changing world, the concept of time
management is needed as it is difficult to use the time correctly. The concept of time
management differs according to personality traits. Although personality traits are different
for everyone, they are grouped according to some common characteristics of individuals.
Grouping of A and B type personality traits is one of these groupings.
In this study, it is carried out to determine whether the time management behaviors of
university students differ in terms of A and B type personality traits. In line with this general
purpose, it was also examined whether the personality traits and the ways of using time differ
according to demographic variables. The universe of the study is 224 students studying at
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Health Management department. The data of the
students participating in the survey were analyzed with the help of SPSS. As a result of the
analyzes, a significant difference was found between the demographic characteristics of the
students and the time-killing behaviors, which are the sub-dimensions of time management
behaviors. According to this difference, it can be said that male students have more timekilling behaviors than female students. A significant difference was found between A and B
type personality traits, time management behaviors and sub-dimensions of students.
According to this difference, it can be said that students with A type personality traits have
higher time management behavior than students with B type personality traits, as well as
better time planning and time attitude. Again, according to this meaningful difference, it can
be said that students with type A personality characteristics have more time-killing behaviors
than students with type B personality in the sub-dimension called time-killing behaviors.
Keywords: Personality, Time management, University students
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ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIYAN DİSİPLİNLERARASILIK KAVRAMI
VE DEĞİŞEN MALZEME KULLANIMI
INTERDISCIPLINARY THROUGH CONTEMPORARY CERAMIC ART
CONCEPT AND USE OF CHANGING MATERIAL
Öğr. Gör. Rasim BAĞIRLI
Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Selçuklu, Konya.
ORCID NO: 0000-0001-8467-9820
ÖZET
Sanatın bir olgu olarak değerlendirilmesinde belki de en önemli olan vurgu insana dair bir
etkinlik ve uygulama alanı olması durumudur. Bu durumun bir yansıması ve sonucu olarak
içine özne olarak bireyi alan sanat olgusu dönemsel değişimlere ve toplumsal olaylara göre
tekrar tekrar şekillenir. 20. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen dönem plastik sanatların hem
kendi içinde hem de diğer bilim alanlarıyla aralarında mesafeli durum bir son bulmuştur. Bu
açıdan değerlendirildiğinde sanat, bilim ve teknoloji arasındaki tüm sınırlar ortadan kalkmaya
başlamıştır.
Sınırların kendi içinde erimesi durumu sanat alanında disiplinlerarasılık sürecinin başlangıcı
olarak değerlendirilebilinir. Bu koşullarda plastik sanatların hiçbir alanı sadece kendi sınırları
içinde değerlendirilmemekte ve malzeme,teknik, kavram, konu vb. açılardan hem sanatçı hem
de izleyici açısından bir çeşitlilik gözlenmektedir. Özellikle plastik sanatların her alanında
teknoloji ve bilimde olan gelişmelerin sanatçıların üretimlerinde ve sergileme pratiklerinde
gözlenmesi mümkün olmaktadır.
Seramik ve uygulama alanlarıbinyıllar öncesine uzanmaktadır. Özellikle tarıma dayalı
yerleşimlerin fazla ürünleri koruma ve depolama amaçlı oluşturdukları kullanıma yönelik
kap-kacak üretimleri zaman içinde estetik bir değer kazanmıştır. Seramik ve uygulamalarında
endüstriyel üretimlerin yanı sıra artistik çalışmalar da dikkat çekmektedir. Teknolojik ve
bilimsel gelişmelerin ışığında seramik ve uygulama alanları ham malzeme, teknik, sır
reçeteleri, fırınlama vb. aşamalarda yaşanan gelişmeler oldukça önemlidir.
Çağın koşullarına ve getirilerine uyum sağlamak bağlamında kökeni antik dönemlere kadar
uzanan ve plastik sanatların bir dalı olan seramik sanatı katı sınırların yıkıldığı günümüzde
disiplinlerin karşılıklı etkileşimi ve iletişimi ile dinamik bir paylaşım süreci içinde yer
almaktadır. Seramik alanının teknolojik olanakların gelişiminden de faydalanmasının bir
sonucu olarak diğer sanat disiplinleri arasında konu ve malzemenin yanı sıra estetik açıdan da
bir iletişim söz konusu olmaktadır. Özellikle kadim uygarlıklardan günümüze kadar kesintisiz
biçimde süregelen seramik alanı günümüzde bir endüstri ve sanat alanı olarak
değerlendirilmektedir. Sanat seramiği tanımının içinde disiplinlerarası süreçte değişen
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malzeme algısına göre taş,su, metal, kağıt, plexiglas, cam, ip, kumaş vb. bir çok farklı
malzemenin kullanımı hem sanatçı hem de izleyici için yeni deneyimler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Seramik, Çağdaş Seramik Sanatı, Sanatta Disiplinlerarasılık, Alternatif
Malzemeler
ABSTRACT
Perhaps the most important emphasis in the evaluation of art as a phenomenon is the fact that
it is an activity and application area for human. As a reflection of this situation and as a result,
the phenomenon of art, which takes the individual as a subject, is repeatedly shaped according
to periodic changes and social events. The period of the plastic arts, which is dated to the
second half of the 20th century, has come to an end both within itself and with other science
fields. When evaluated from this perspective, all borders between art, science and technology
have begun to disappear.
The melting of borders in itself can be considered as the beginning of the interdisciplinary
process in the field of art. In these conditions, no field of plastic arts is evaluated only within
its own borders and material, technique, concept, subject etc. In terms of both artist and
audience, a variety is observed. It is possible to observe the developments in technology and
science especially in all areas of plastic arts in the production and exhibition practices of
artists.
Ceramics and application areas date back to millennia. Especially, the production of pots and
pans for the use of agricultural settlements for the purpose of protecting and storing excess
products gained an aesthetic value over time. In ceramic and its applications, artistic works
draw attention as well as industrial productions. In the light of technological and scientific
developments, ceramics and application areas include raw materials, techniques, glaze
recipes, baking etc. The developments in the stages are very important.
Ceramic art, which is a branch of plastic arts, whose roots date back to ancient times in the
context of adapting to the conditions and returns of the age, is in a dynamic sharing process
with the mutual interaction and communication of disciplines. As a result of the utilization of
the technological possibilities in the field of ceramics, there is an aesthetic communication
among other art disciplines as well as subject and material. The ceramic field, which
continues uninterruptedly from ancient civilizations to the present day, is considered as an
industry and art space today. In the definition of art ceramics, stone, water, metal, paper,
plexiglass, glass, string, fabric, etc. according to the changing material perception in the
interdisciplinary process. The use of many different materials offers new experiences for both
the artist and the audience.
Keywords: Ceramics, Contemporary Ceramic Art, Interdisciplinary in Art, Alternative
Materials
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM
YAKLAŞIMINA DAYALI BİR PLANLAMA ÖRNEĞİ: “GÖÇ”
AN EXAMPLE OF PLANNING BASED ON INTERDISCIPLINARY TEACHING
APPROACH IN SOCIAL STUDIES TEACHING: “MIGRATION”
Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
ORCID NO: 0000-0001-8143-3753
Merve AYVAZ KINA
Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı,
Sosyal Bilgiler Eğitimi
ORCID NO: 0000-0003-3001-8255
ÖZET
Dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve değişimler eğitim ve öğretim
ortamlarına yeni yaklaşımlar olarak yansımaktadır. Bunlardan biri olan disiplinler arası
öğretim yaklaşımının işbirliği ve ilişkilendirme kavramlarını daha fazla vurgulandığı
görülmektedir. Bu durum aslında sorunların; anlaşılabilmesi, anlatılabilmesi ve mücadele
edilebilmesi noktasında disiplinler arası işbirliğine duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.
Disiplinler arası bir bakış gerektiren “göç” konusu da küresel etki değerine sahip, dünya
gündeminde ilk sıralarda yer alan sorunlardan biridir. Bu sebeplerle çalışmanın amacı, Sosyal
Bilgiler dersinin konuları arasında yer alan “Göç” teması etrafında farklı disiplinleri bir araya
getirmek ve konu ile ilgili bir uygulama örneğini literatüre kazandırmaktır. Birçok alanda
olduğu gibi, geniş tabanlı olarak tasarlanmış ve çeşitli disiplinlerle etkileşim halinde olmayı
gerektiren sosyal bilgiler öğretiminde de disiplinler arası öğretim yaklaşımının uygulama
örneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilen plan 7. sınıf “İnsanlar,
Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı “Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını
tartışır” kazanımından hareketle hazırlanmıştır. Bu temel kazanıma ek olarak Sosyal Bilgiler
dersinin diğer öğrenme alanlarında yer alan beş kazanım da kapsama dahil edilmiştir. Ayrıca;
Fen Bilimleri dersi kapsamında dört, Türkçe dersinde altı, Müzik dersinde iki, Görsel Sanatlar
dersinde altı, Matematik dersinde üç, Bilişim Teknolojileri dersinde iki, Beden Eğitimi ve
Spor dersinde iki kazanım ile çeşitli ilişkilendirmelerin gerçekleştirildiği bir öğretim ortamı
tasarlanmıştır. Plan geliştirilirken disiplinler arası öğretim ile ilgili çalışmaları bulunan ve alan
eğitim uzmanı olan iki öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Öneri ve eleştiriler
doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Otuz dört tane etkinliğin yer aldığı planda; 6
şapka, tahmin gözlem açıklama, argümantasyon, kavram haritası, kavram karikatürü, drama,
zihin haritası, örnek olay, beyin fırtınası, istasyon, konuşma halkası, balık kılçığı gibi öğrenci
merkezli uygulama ve yöntemlerin kullanılmasına dikkat edilmiştir. Çalışma kapsamında
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Sosyal Bilgiler öğretiminde disiplinler arası öğretime dayalı anlayışın somutlaşması ve
yaygınlaşması için uygulamalı örneklerin arttırılması önerilmektedir. Ayrıca bu çalışmanın
disiplinler arası öğretim yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesine kuramsal ve uygulama
anlamında katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Göç

ABSTRACT
The developments and changes in the field of science and technology in the world are
reflected as new approaches to the world of education and training. It is seen that the
interdisciplinary teaching approach, which is one of the mentioned approaches, emphasizes
the concepts of cooperation and association more. This situation is actually the problems; This
is due to the need for interdisciplinary cooperation in order to be understood, explained and
struggled. The subject of “immigration”, which requires an interdisciplinary view, is also one
of the first issues on the global agenda, with a global impact value. For this reason, the
purpose of the study is to bring together different disciplines around the theme of "Migration",
which is among the subjects of the Social Studies course, and to bring an application example
related to the subject into the literature. As in many fields, application examples of
interdisciplinary teaching approach are needed in Social Studies education, which is designed
on a broad basis and requires interaction with many disciplines. The plan developed within
the scope of the research was prepared based on the 7th grade “People, Places and
Environments” learning area “Discusses the causes and consequences of migration through
sample investigations”. In addition to this basic acquisition, five achievements in other
learning areas of the Social Studies course are included. Also; Within the scope of Science
course, four, six in Turkish, two in Music, six in Visual Arts, three in Mathematics, two in
Information Technology and two in Physical Education and Sport, an educational
environment was created in which various associations were realized. During the
development of the plan, the opinions of two faculty members who have studies on
interdisciplinary education and who are field education specialists were taken. Necessary
arrangements were made in line with suggestions and criticisms. In the plan that includes
thirty-four events; Attention has been paid to using student-centered practices and methods
such as 6 hats, forecast observation, explanation, argumentation, concept map, concept
cartoon, drama, mind map, case study, brainstorming, station, speech ring, fishbone. Within
the scope of the study, it is suggested to increase the applied examples in order to embody and
spread the interdisciplinary understanding in Social Studies education. In addition, it is
thought that this study will contribute to a better understanding of the interdisciplinary
teaching approach in terms of theory and practice.
Keywords: Interdisciplinary Teaching Approach, Social Studies Education, Migration
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ ALGILARININ CİNSİYET ÖLÇÜTÜ
AÇISINDAN ANALİZİ: DEMİRCİ MYO AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu YORULDU
Balıkesir Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Balıkesir/Türkiye
ORCID NO: 0000-0002-1010-2938

ÖZET
Vergiler, modern toplum yapılarının en önemli iktisadi olgularından birini oluşturmaktadır.
Devletler, artan kamusal ihtiyaçları karşılayabilmek için egemenlik güçlerinden aldıkları
meşruiyetle toplumdaki kişi ve kurumlardan kaynak temini yoluna başvurabilmektedirler.
Vergilerin önemi kamusal finansman kaynakları içinde en geniş kesimi ilgilendiren ve devlet
bütçesinde en büyük paya sahip olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Toplumdaki kişi
ve kuruluşların ürettikleri iktisadi değerlerin bir kısmını vergi adı altında devlet ile paylaşması
zorunluluğu, çoğu zaman vergi mükelleflerinin reaksiyonunun ortaya çıkması sorununu
doğurabilmektedir. Bunun nedenlerinden birini toplumun, devletin almak istediği verginin
meşruiyetini sorgulamasıdır. Diğer bir ifadeyle toplumda vergi algısı kişi ve kurumların
devlete vergi ödeme eğilimlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Toplumda vergi algısının
olumlu olması kişi ve kurumların vergi uyumlarını yükseltmekte ve vergi idaresi ile vergi
mükellefleri arasında vergilendirme ilişkisinin sürekliliği sağlayabilmektedir. Vergi algısının
olumsuz olması ise devlet hazinesinin vergi kapasitesinin aşınmasına ve vergi idaresi ile vergi
mükellefleri arasında vergi uyuşmazlıklarının yaşanabilmesine zemin hazırlayabilmektedir.
Bu çalışmada toplumdaki vergi algısının üniversite öğrencileri temel alınarak cinsiyet ölçütü
açısından analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS
programı ile Ki-Kare analizine tabi tutularak, kadı ve erkek öğrencilerin vergi algılarının
karşılaştırılması sağlanmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde kadın öğrencilerinin vergi
algılarının erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek ve olumlu olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Vergi Algısı, Cinsiyet Ölçütüne Yönelik Analiz.

ABSTRACT
Taxes are one of the most important economic phenomena of modern social structures. States
can apply for the provision of resources from individuals and institutions in the society with
the legitimacy they receive from the sovereign powers in order to meet the increasing public
needs. The importance of taxes is of great importance since it is the largest part of public
funding sources and has the largest share in the state budget. The obligation of individuals and
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organizations in the society to share some of the economic values they produce with the state
under the name of tax often causes the problem of taxpayers' reaction. One of the reasons for
this is that the society questions the legitimacy of the tax that the state wants to receive. In
other words, tax perception in society can directly affect the tendency of individuals and
institutions to pay taxes to the state. The positive tax perception in the society increases the
tax compliance of individuals and institutions and can ensure the continuity of the taxation
relationship between the tax administration and taxpayers. The negative perception of tax may
lead to the exhaustion of the tax capacity of the state treasury and the possibility of tax
disputes between the tax administration and taxpayers. In this study, the tax perception in the
society is analyzed and evaluated in terms of gender criteria based on university students. The
data collected by the survey method was subjected to the Chi-Square analysis with the SPSS
program and it was provided to compare the tax perceptions of female and male students.
When the results of the analysis are evaluated, it is determined that the tax perceptions of
female students are higher and positive compared to male students.
Keywords: Tax Compliance, Perception of Tax, Analysis for Gender Criterion.
1.

GİRİŞ

Maliye disiplininin önemli bir alanını oluşturan mali sosyoloji, toplumları oluşturan kişilerin
devletin mali davranışlarına karşı takındıkları tutum, tavır ve içsel durumları araştıran ve
inceleyen bir bilim dalı olarak ifade edilebilir. Mali sosyoloji disiplini içinde vergi algısı
kavramı ile vergi ahlâkı, vergi bilinci ve vergi uyumu kavramlarını birbirinden ayrı tutmak ve
değerlendirmek mümkün değildir. Söz konusu kavramların hepsi bir diğeri ile ilişkili ve
benzer özelliklere sahip bulunmaktadır. Fakat vergi ahlâkı, vergi bilinci ve vergi uyumu gibi
kavramların temelinde vergi mükelleflerinin sahip oldukları vergi algılarının olduğu
söylenebilir.
Vergi mükelleflerinin vergi algılarının ne yönde olduğunun ortaya konulabilmesi çeşitli
faktörlerin beraberinde incelenmesine ve analiz edilerek değerlendirilmesine bağlıdır. Vergi
sisteminin ve vergi denetim sisteminin etkinliği ile vergi ceza sisteminin caydırıcılığı oldukça
önemlidir. Vergi oranlarının uygunluğu, toplumda verginin adaletinin sağlanmış olması, vergi
denetiminin sıklığı ve vergi cezalarının caydırıcı nitelikte olması gibi parametreler vergi
mükelleflerinin vergi algısını etkileyebilmektedir.
Diğer taraftan vergi mükelleflerinin yaş, gelir durumu, eğitim seviyesi ve cinsiyeti gibi
demografik özellikleri vergi algıları üzerinde etkili olabilen diğer parametreleri
oluşturmaktadır. Bu grup parametreler sübjektif nitelik ve özellik gösterebilmektedir. Bu
çalışmada sübjektif parametrelerden olan vergi mükelleflerinin demografik özelliklerinden
cinsiyet durumları ile vergi algıları arasındaki ilişki araştırılmış olup, toplanan veriler
niceliksel olarak analiz edilerek elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
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Mali sosyoloji literatürüne bakıldığında vergi mükelleflerinin vergi algılarını tanımlamaya
yönelik olarak yapılan çalışmaların bir kısmının vergi uyumunu açıklamaya çalışan çalışmalar
olduğu görülmektedir. Vergi algısına yönelik ilk tanımlamalardan biri Becker (1968)
tarafından vergi suçunun vergi mükellefine yüklediği ekonomik maliyeti açısından ele aldığı
çalışma çerçevesinde yapılmıştır. Mükelleflerin vergi uyumunu saptamaya yönelik olarak
gerçekleştirilen bu çalışmada vergi cezasının veya daha büyük bir vergi denetimi ihtimalinin
mükelleflerin vergi kaçırma eğilimlerini azalttığı hakkında karşılaştırmalı istatistiksel veriler
ortaya konulmuştur (Luttmer ve Singhal, 2014: 151).
Vergi mükelleflerinin vergi kaçırma eğilimlerinin ölçülmeye çalışıldığı başka bir araştırma ise
Allingham ve Sandmo tarafından gerçekleştirilmiştir. 1972 yılında yapılan çalışmada
mükellefin vergi kaçırma veya kaçırmama yaklaşımı ekonomik açıdan değerlendirilmiştir.
Buna göre mükellefin vergi ödeme ya da ödememe eğilimi vergi denetimi sonucunda vergi
mükelleflerinin yakalanma ve yakalanmama ihtimalinin düzeyi ile ilişkilendirilmiştir.
Yitzhaki (1974) ise mükelleflerin tutumlarını incelediği çalışmasında, vergi oranlarındaki bir
artışın, vergi mükelleflerinin vergi kaçırma eğilimlerinde azalmaya neden olduğu yönünde
tespitlerde bulunmuştur (Devos, 2014: 15-17).
Vergi mükelleflerinin vergi algılarını ölçmeye yönelik literatür çalışmalarında ekonomik ve
ahlaki faktörler üzerinden hareket edilmekle birlikte mükelleflerin demografik özellikleri ile
vergi algıları arasında ilişki kurmaya çalışan araştırmalar da yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda
mükelleflerin yaşı ile vergi algıları arasındaki ilişki ölçülmüş fakat farklı sonuçlar elde
edilmiştir. Bazı çalışmalarda yaş ile vergi algısı arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur.
Çalışmalarında iki değişken arasında ilişki olduğunu ortaya koyan araştırmacılardan ikisi
Vogel, (1974) ve Van Veldhoven, (1983)’dir. Slemrod (1985) ve Crane ve Nourzad (1992)
gibi bazı araştırmacılar ise yaptıkları çalışmalarda yaş faktörü ile mükelleflerin vergi algıları
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığını tespit etmişlerdir (Saruç, 2015:
121).
Mükelleflerin vergi algıları ile demografik özellikleri arasında ilişki kurmaya çalışan
araştırmacıların çalıştıkları bir diğer demografik faktör ise gelir durumu olmuştur. Yapılan
bazı çalışmalarda mükelleflerin gelir durumları ile vergi algıları arasında istatistiksel olarak
pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Song ve Yarbrought (1978), Mason ve Calvin
(1984), Carrol (1992), Dubin vd., (1987, 1990) ve Marandu, Mbekomize ve Ifezue’nin (2014)
çalışmaları mükelleflerin gelir seviyeleri ile vergi algıları arasında ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Wallschutzky (1984), Kamdar (1995) ve Al-Mamun, Entebang, Mansor ve
Yasser’in (2014) çalışmaları ise aksine mükelleflerin gelir durumları arttıkça vergi kaçırma
eğilimlerinin arttığı yönünde tespitler elde etmişlerdir (Saruç, 2015: 114).
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Cinsiyet ve vergi algısı arasındaki ilişkiyi araştıran ve ortaya koymaya çalışan bazı çalışmalar
incelendiğinde, erkek vergi mükelleflerinin vergi algılarının daha yüksek olduğu, bazı
çalışmalarda ise kadın mükelleflerin vergi algılarının erkek olanlara nazaran daha yüksek
olduğu, bazı çalışmalarda ise böyle bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Hasseldine ve Hite
(2003) yapmış oldukları araştırma çalışması neticesinde kadın mükelleflerin erkek
mükelleflere göre vergi algılarının daha yüksek olduğu tespitinde bulunmuştur. Benzer
sonuçlara ulaşan başkaca çalışmalar da yapılmıştır (Marandu, Mbekomize ve Ifezu, 2014: 14Torgler, 2003a: 11). Richardson (2006) ise 45 ülkede gerçekleştirdiği çalışmada cinsiyetin
vergi algısı üzerinde etkisinin olmadığı yönünde tespitlere varmıştır (Engida ve Baisa, 2014:
438).
3.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ ALGILARININ CİNSİYET
ÖLÇÜTÜNE GÖRE ANALİZİ
Bu çalışmada vergi mükelleflerinin vergi algıları üzerinde demografik özelliklerinden
cinsiyetlerine göre bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Diğer bir ifadeyle vergi
mükelleflerinin kadın veya erkek olmasının vergi algıları üzerinde etkili olup olmadığının
tespiti ortaya konulmaya çalışılmıştır.
3.1.

Araştırma Metodolojisi ve Yöntemi

Bulgulara vergi toplama yöntemlerinden anket yöntemi uygulanarak ulaşılmıştır. 2020 Ocak
ayı itibariyle 60 aktif öğrencisi olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek
Yüksekokulundaki muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerine anket
uygulanmıştır. Eşit ve dengeli bir dağılım amaçlanmış olup 28 kadın 22 erkek öğrenci
belirlenmiştir. Uygulanan ankette öğrencilere “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum”
seçeneklerinden birini işaretleyebilecekleri 30 soru yönetilmiş ve cevaplandırmaları
istenmiştir.
Demirci Meslek Yüksekokulu muhasebe ve vergi uygulamaları programında kayıtlı toplam 60
öğrenci bulunmaktadır. Çalışmanın ana kütlesini 60 öğrenci oluşturmuştur.
Anket
verilerinden beklenen faydanın gerçekleşebilmesi için amaca uygun örneklem seçimini
yapmak son derece önemli olamaktadır. Bu çalışmada, ana kütle için örneklem seçimi Moser
ve Kalton (1979) tarafından örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılan aşağıdaki
formüller ile belirlenmiştir (Çürük, 2000: 15).
n=

x.(1−x)
[(S.E (p) ]²

Formülde “n” sınırsız popülasyonda gerekli olan örneklem ölçüsünü ifade eder, “x” ise
popülasyonun belli bir davranış kalıbını temsil eder. “1-x” ise bunun tam tersi belli bir
davranış göstermeme eğilimini belirtir. Popülasyonun varyans değeri bilinmediğinde bunun
0.50 olarak değerlendirilmesi istenilmektedir. “S.E (p)” ise araştırmanın duyarlılık derecesi
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veya tahminlerde istenen en yüksek standart hata değeri olarak kabul edilerek 0,06 olarak
alınmıştır.
n=
=

0,50 . (1 − 0,50)
0.06²
0,25
0.0036

= 69

Sınırsız popülasyonda gerekli örneklem büyüklüğü 69 olarak bulunmuştur. Aşağıdaki formül
ise sınırlı bir popülasyonda örneklem büyüklüğünün tespit edilebilmesine ilişkindir. Bu
formülde “n” sınırlı popülasyon ile gerekli örneklem ölçüsü, “n*” sınırsız popülasyonda
örneklem ölçüsü ve “N” ise popülasyon büyüklüğüdür. Çalışmanın popülasyonu ise Demirci
Meslek Yüksekokulunda muhasebe ve vergi uygulamaları programına kayıtlı olan toplam
öğrenci sayısı olan 60’tır.
𝑛 =

𝑛
𝑛
(1 + )
𝑁

Bu çalışmanın hedef kitlesini oluşturan maliye öğrencileri için Örneklem Büyüklüğü
=

69
1+69/60

= 32,09 olarak bulunmuştur.

Çalışma kapsamında 28’i kadın, 22’si erkek toplam 50 muhasebe ve vergi uygulamaları
öğrencisine anket uygulanmış ve istenilen örneklem büyüklüğünün üzerine çıkılmıştır.
Dolayısıyla örneklemin ana kitleyi temsil etme eğilimi oldukça yüksektir.
Çalışmada SPSS 21.0 analiz programında nicel analiz tekniklerinden Ki-Kare testi
uygulanmıştır. Ki-Kare testlerinden bağımsızlık testine göre analiz yapılmıştır. Bu testin
amacı, iki veya daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır.
Aşağıdaki 30 yargı ve bunlara katılımcıların “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum”
şekillerinde vermiş oldukları cevaplardan oluşan tabloda analiz sonuçları belirtilmiştir.
Sonrasında ise yargıların madde numaraları belirtilerek değerlendirmeleri yapılmıştır. KiKare analizinde sonuçlar yorumlanırken, anlamlılık düzeyi olarak, 0,05 kullanılmaktadır.
Çıkan sonuç “p” şeklinde belirtilir ve p < 0,05 olması durumunda anlamlı bir farklılığın
olduğu, p > 0,05 olması durumunda ise anlamlı bir farklılığın olmadığı söylenebilir.
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Ki-Kare Analiz Sonuçları ve Yorumları

Vergi karşılıksız olarak
alınmaktadır.
Vergi hem mali hem de
mali olmayan amaçla
alınmaktadır.
Vergi devletin egemenlik
gücüne dayanarak zorla
toplanmaktadır.
Devlet topladığı vergi
karşılığında hizmet vermek
zorundadır.
Vergi sadece para türünden
bir değerdir.
Vergi devletin sadece
iktisadi ve sosyal hayata bir
müdahale aracıdır.
KDV mal ve hizmetler
üzerinden alınan bir
tüketim vergisi olduğundan
her
gün ödemekteyim.
Bir mükellef
olarak
ödediğim tüm vergilerin
farkındayım.
Vergi ödemek önemli bir
vatandaşlık görevidir.
Ufak tefek vergi kaçakçılığı
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Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım

Kadın

Erkek

Total

Ki-Kare Analizi

n
4
10
14
28
5
10
13
28
7
9
12
28
1
4
23
28
3
7
18
28
2
13
13
28
4
7
17
28
0
6
22
28
2
2
24
28
17
9

N
7
3
12
22
4
5
13
22
5
4
13
22
2
1
19
22
7
6
9
22
8
7
7
22
3
6
13
22
4
6
12
22
0
1
21
22
16
5

N
11
13
26
50
9
15
26
50
12
13
25
50
3
5
42
50
10
13
27
50
10
20
20
50
7
13
30
50
4
12
34
50
2
3
45
50
33
14

Ki4,1
Kare

P
0,131

1,1

0,585

1,5

0,449

-

0,436

4,01

0,134

6,45

0,07

-

1

-

0,039

-

0,625

-

0,721

%
36,4
76,9
53,8
56,0
55,6
66,7
50,0
56,0
58,3
69,2
48,0
56,0
33,3
80,0
54,8
56,0
30,0
53,8
66,7
56,0
20,0
65,0
65,0
56,0
57,1
53,8
56,7
56,0
0,0
50,0
64,7
56,0
100,0
66,7
53,3
56,0
51,5
64,3

%
63,6
23,1
46,2
44,0
44,4
33,3
50,0
44,0
41,7
30,8
52,0
44,0
66,7
20,0
45,2
44,0
70,0
46,2
33,3
44,0
80,0
35,0
35,0
44,0
42,9
46,2
43,3
44,0
100,0
50,0
35,3
44,0
0,0
33,3
46,7
44,0
48,5
35,7

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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girişimleri makul
karşılanmalıdır.
Vergi kaçırsam ve bunu
yakın çevrem öğrense çok
utanırım.

Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Bir ülkede vergi kaçırmak Katılmıyorum
yaygınsa vergi ödememek Kararsızım
Katılıyorum
ahlaksızlık değildir.
Total
Eğer fırsatım olsaydı vergi Katılmıyorum
Kararsızım
kaçırırdım.
Katılıyorum
Total
Bir mükellef için vergi
Katılmıyorum
Kararsızım
ödemek ahlaklı olmanın
Katılıyorum
göstergesi sayılır.
Total
Bir toplumun vergi
Katılmıyorum
Kararsızım
ahlakının düşük olması
Katılıyorum
devleti mali ve ekonomik
Total
anlamda
zorlamaktadır.
Bugün ödenmeyen vergiler Katılmıyorum
Kararsızım
gelecek nesillerin vergi
Katılıyorum
yükünü arttırır.
Total
Vergi ahlakı önemli bir
Katılmıyorum
Kararsızım
gelişmişlik göstergesidir.
Katılıyorum
Total
Almış olduğum mali ve
Katılmıyorum
Kararsızım
ekonomik eğitim vergi
Katılıyorum
ahlakını geliştirmektedir.
Total
Vergi bilinci bireyin vergi Katılmıyorum
Kararsızım
ödemesi gerektiği
Katılıyorum
konusunda sahip olduğu
Total
duygudur.
Vergi bilinci seviyesi
Katılmıyorum
Kararsızım
eğitimle arttırılır.
Katılıyorum
Total
Toplumda kişilerin
Katılmıyorum
Kararsızım
vergilerini tam ve düzenli
Katılıyorum
şekilde ödediklerini
Total
düşünmüyorum.
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11 - 12 Ağustos
20202019

2
28
2
1
25
28
13
7
8
28
24
1
3
28
5
10
13
28
4
7
17
28
5
3
20
28
0
6
22
28
1
13
14
28
0
4
24
28
3
9
16
28
1
9
18
28

66,7
56,0
22,2
14,3
73,5
56,0
56,5
63,6
50,0
56,0
60,0
33,3
42,9
56,0
62,5
62,5
50,0
56,0
66,7
50,0
56,7
56,0
100,0
42,9
52,6
56,0
0,0
46,2
62,9
56,0
33,3
68,4
50,0
56,0
0,0
57,1
57,1
56,0
75,0
64,3
50,0
56,0
33,3
52,9
60,0
56,0

1
22
7
6
9
22
10
4
8
22
16
2
4
22
3
6
13
22
2
7
13
22
0
4
18
22
2
7
13
22
2
6
14
22
1
3
18
22
1
5
16
22
2
8
12
22

33,3
44,0
77,8
85,7
26,5
44,0
43,5
36,4
50,0
44,0
40,0
66,7
57,1
44,0
37,5
37,5
50,0
44,0
33,3
50,0
43,3
44,0
0,0
57,1
47,4
44,0
100,0
53,8
37,1
44,0
66,7
31,6
50,0
44,0
100,0
42,9
42,9
44,0
25,0
35,7
50,0
44,0
66,7
47,1
40,0
44,0

3
50
9
7
34
50
23
11
16
50
40
3
7
50
8
16
26
50
6
14
30
50
5
7
38
50
2
13
35
50
3
19
28
50
1
7
42
50
4
14
32
50
3
17
30
50

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

-

0,001

0,4

0,781

-

0,487

-

0,681

-

0,844

-

0,111

-

0,121

-

0,422

-

0,826

-

0,596

-

0,725
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Vergi veriyor olmak bana
vatandaş olarak devletten
hesap sorma hakkını verir.
Bireylerin eğitim seviyesi
arttıkça vergi kaçırma isteği
de azalır.
Kişilerin gelir seviyelerinin
artması vergi bilinci
düzeylerini etkilemez.
Bir vatandaş olarak vergi
ödemezsem vicdanen
rahatsız olurum.
Ödenen vergilerin topluma
hizmet olarak döndüğünü
düşünmekteyim.
Ödenen vergilerin nereye
harcandığının vatandaşa
açıklanması vergi bilincini
arttırır.
Vergi dağılımının adil ve
hakkaniyetli olması
vatandaşların vergi bilincini
arttırır.
Kişiler devlete vergi

Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Total

6
10
12
28
5
7
16
28
9
10
9
28
4
3
21
28
6
9
13
28
1
3
24
28
1
4
23
28
12
11
5
28

vermeseler de devlet
kişilere kamusal hizmetleri
rahatlıkla sunabilir.
Vergi cezalarının caydırıcı Katılmıyorum 4
Kararsızım
7
olması vergi bilincini
Katılıyorum 17
arttırır.
Total
28

60,0
71,4
46,2
56,0
55,6
50,0
59,3
56,0
47,4
62,5
60,0
56,0
66,7
33,3
60,0
56,0
60,0
52,9
56,5
56,0
33,3
42,9
60,0
56,0
50,0
40,0
60,5
56,0
63,2
61,1
38,5
56,0

4
4
14
22
4
7
11
22
10
6
6
22
2
6
14
22
4
8
10
22
2
4
16
22
1
6
15
22
7
7
8
22

40,0
28,6
53,8
44,0
44,4
50,0
40,7
44,0
52,6
37,5
40,0
44,0
33,3
66,7
40,0
44,0
40,0
47,1
43,5
44,0
66,7
57,1
40,0
44,0
50,0
60,0
39,5
44,0
36,8
38,9
61,5
44,0

10
14
26
50
9
14
27
50
19
16
15
50
6
9
35
50
10
17
23
50
3
7
40
50
2
10
38
50
19
18
13
50

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2,4

0,295

0,3

0,851

0,94

0,623

-

0,336

0,132

0,936

-

0,481

-

0,646

2,2

0,331

66,7
70,0
50,0
56,0

2
3
17
22

33,3
30,0
50,0
44,0

6
10
34
50

100,0 100,0
100,0
100,0

0,515

1) Cinsiyetler arasında “Vergi karşılıksız olarak alınmaktadır” önermesine katılma açısından
anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte
kadınlarda katılıyorum oranı (%53,8) daha yüksek görülmektedir.
2) Cinsiyetler arasında “Vergi hem mali hem de mali olmayan amaçla alınmaktadır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım oranı (%66,7) daha yüksek
görülmektedir.
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3) Cinsiyetler arasında “Vergi devletin egemenlik gücüne dayanarak zorla toplanmaktadır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım oranı (%69,2) daha yüksek
görülmektedir.
4) Cinsiyetler arasında “Devlet topladığı vergi karşılığında hizmet vermek zorundadır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım oranı (%80,0) daha yüksek
görülmektedir.
5) Cinsiyetler arasında “Vergi sadece para türünden bir değerdir” önermesine katılma
açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte erkeklerde katılmıyorum oranı (%70,0) daha yüksek görülmektedir.
6) Cinsiyetler arasında “Vergi devletin sadece iktisadi ve sosyal hayata bir müdahale
aracıdır” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05).
İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte katılmıyorum oranı (%80,0) erkeklerde daha
yüksek görülmektedir.
7) Cinsiyetler arasında “KDV mal ve hizmetler üzerinden alınan bir tüketim vergisi
olduğundan her gün ödemekteyim” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte katılmıyorum oranı
(%57,1) kadınlarda daha yüksek görülmektedir.
8) Cinsiyetler arasında “Bir mükellef olarak ödediğim tüm vergilerin farkındayım”
önermesine katılmıyorum diyenlerin oranı (%100,0) erkeklerde anlamlı derecede yüksek
görülmektedir (p<0,05).
9) Cinsiyetler arasında “Vergi ödemek önemli bir vatandaşlık görevidir” önermesine katılma
açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte katılmıyorum oranı (%100) kadınlarda daha yüksek görülmektedir.
10) Cinsiyetler arasında “Ufak tefek vergi kaçakçılığı girişimleri makul karşılanmalıdır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte katılıyorum oranı (%66,7) kadınlarda daha yüksek
görülmektedir.
11) Cinsiyetler arasında “Vergi kaçırsam ve bunu yakın çevrem öğrense çok utanırım”
önermesine katılıyorum diyenlerin oranı (%73,5) kadınlarda anlamlı derecede yüksek
görülmektedir (p<0,05).
12) Cinsiyetler arasında “Bir ülkede vergi kaçırmak yaygınsa vergi ödememek ahlaksızlık
değildir” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05).
İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım oranı (%63,6) daha
yüksek görülmektedir.
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13) Cinsiyetler arasında “Eğer fırsatım olsaydı vergi kaçırırdım” önermesine katılma
açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte erkeklerde kararsızım oranı (%66,7) daha yüksek görülmektedir.
14) Cinsiyetler arasında “Bir mükellef için vergi ödemek ahlaklı olmanın göstergesi sayılır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda katılmıyorum ve katılıyorum oranı eşit olup
(%62,5) erkeklerden daha yüksek görülmektedir.
15) Cinsiyetler arasında “Bir toplumun vergi ahlakının düşük olması devleti mali ve
ekonomik anlamda zorlamaktadır” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda
katılmıyorum oranı (%66,7) daha yüksek görülmektedir.
16) Cinsiyetler arasında “Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi yükünü arttırır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda katılıyorum oranı (%52,6) daha yüksek
görülmektedir.
17) Cinsiyetler arasında “Vergi ahlakı önemli bir gelişmişlik göstergesidir” önermesine
katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte kadınlarda katılıyorum oranı (%62,9) daha yüksek görülmektedir.
18) Cinsiyetler arasında “Almış olduğum mali ve ekonomik eğitim vergi ahlakını
geliştirmektedir” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir
(p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım oranı (%68,4)
daha yüksek görülmektedir.
19) Cinsiyetler arasında “Vergi bilinci bireyin vergi ödemesi gerektiği konusunda sahip
olduğu duygudur” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir
(p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım ve katılıyorum
oranı eşit olup (%57,1) erkeklerden daha yüksek oldukları görülmektedir.
20) Cinsiyetler arasında “Vergi bilinci seviyesi eğitimle arttırılır” önermesine katılma
açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte kadınlarda katılmıyorum oranı (%75,0) daha yüksek görülmektedir.
21) Cinsiyetler arasında “Toplumda kişilerin vergilerini tam ve düzenli şekilde ödediklerini
düşünmüyorum” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir
(p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda katılıyorum oranı (%52,6)
daha yüksek görülmektedir.
22) Cinsiyetler arasında “Vergi veriyor olmak bana vatandaş olarak devletten hesap sorma
hakkını verir” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05).
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İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım oranı (%71,4) daha
yüksek görülmektedir.
23) Cinsiyetler arasında “Bireylerin eğitim seviyesi arttıkça vergi kaçırma isteği de azalır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda katılıyorum oranı (%59,3) daha yüksek
görülmektedir.
24) Cinsiyetler arasında “Kişilerin gelir seviyelerinin artması vergi bilinci düzeylerini
etkilemez” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05).
İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda kararsızım oranı (%62,5) daha
yüksek görülmektedir.
25) Cinsiyetler arasında “Bir vatandaş olarak vergi ödemezsem vicdanen rahatsız olurum”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda katılmıyorum oranı (%66,7) erkeklerden daha
yüksek olmakla birlikte erkeklerde kararsızım oranının (%66,7) kadınlardan daha yüksek
olduğu görülmektedir.
26) Cinsiyetler arasında “Ödenen vergilerin topluma hizmet olarak döndüğünü
düşünmekteyim” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir
(p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda katılmıyorum oranı
(%60,0) daha yüksek görülmektedir.
27) Cinsiyetler arasında “Ödenen vergilerin nereye harcandığının vatandaşa açıklanması vergi
bilincini arttırır” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir
(p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte erkeklerde katılmıyorum oranı
(%66,7) daha yüksek görülmektedir.
28) Cinsiyetler arasında “Vergi dağılımının adil ve hakkaniyetli olması vatandaşların vergi
bilincini arttırır” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir
(p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda ve erkeklerde
katılmıyorum oranı (%50,0) eşit olup, kadınlarda katılıyorum oranının (%60,0) daha yüksek
görülmektedir.
29) Cinsiyetler arasında “Kişiler devlete vergi vermeseler de devlet kişilere kamusal
hizmetleri rahatlıkla sunabilir” önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda
katılmıyorum oranı (%63,2) daha yüksek görülmektedir.
30) Cinsiyetler arasında “Vergi cezalarının caydırıcı olması vergi bilincini arttırır”
önermesine katılma açısından anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). İstatistiksel
olarak anlamlı olmamakla birlikte kadınlarda katılmıyorum oranı (%63,2) daha yüksek
görülmektedir.
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4. SONUÇ
Vergi algısı, vergi mükelleflerinin vergiye yükledikleri anlam ve değerden ibarettir.
Mükelleflerin vergi algılarının iyi veya kötü yönde olması, mükelleflerin başlangıçta vergi
uyumlarını ve vergi gayretlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Algının iyi olması
mükelleflerin vergi ödevini içselleştirmelerine ve sürekli vergi ilişkisine uyum sağlamalarına
katkı sağlayabilmektedir.
Vergi mükelleflerinin vergi algılarının düzeyinin tespiti için çeşitli faktörlerden hareketle
analizler ve ölçümlemeler yapılabilmektedir. Vergi mükelleflerinin çevreleri, eğitim
durumları, yaşları, gelir seviyeleri ve cinsiyetleri gibi demografik özellikleri ile vergi algı
düzeyleri arasında ilişkiler bulunabilmektedir. Literatüre bakıldığında araştırmacılar
tarafından yapılan pek çok çalışmada vergi mükelleflerinin vergi algıları ile sahip oldukları
demografik özellikleri arasında ilişkinin olup olmadığının veya varsa ilişkinin ne yönde
olduğunun tespiti açısından geniş çalışmalar yapılmıştır. Ve yapılan çalışmalar içinde elde
edilen sonuçlar itibariyle birbirini destekleyen çalışmalar olduğu gibi birbirinin aksi yönünde
sonuçlara ulaşan çalışmalar da mevcuttur.
Literatürde vergi mükelleflerinin cinsiyetleri ile vergi algıları arasında ilişki düzeylerini
araştıran ve analiz eden çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmında kadın veya
erkek vergi mükellefi olma ile vergi algı düzeyi arasında istatistiksel ilişkinin olduğunu ortaya
koyan ve böyle bir ilişkinin bulunmadığını destekleyen çalışmalar vardır. Dolayısıyla bu
çalışmalardan yola çıkarak kesin bir yargıya ve tüme varmak mümkün bulunmamaktadır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden anket
yöntemiyle elde edilen verilere bağlı olarak yapılan Ki-Kare analizi sonucunda ortaya çıkan
bulgular değerlendirildiğinde, vergi mükelleflerinin cinsiyet durumları ile vergi algıları
arasında bir ilişkinin olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Yapılan analizler kapsamında
cinsiyet ve vergi algısı şeklindeki iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkinin
olduğunu ortaya koyan sonuçlar elde edilememiştir. Bu sorun literatürde vergi mükelleflerinin
demografik bilgileri ile vergi algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan tüm
çalışmaların ortak noktası olmuştur.
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