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ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
18.01.2019 CUMA / 0900 -1045
YAZARLAR
Prof. Dr. Hüdaverdi BİRCAN
Öğr. Gör. Dr. Figen ARSLAN KOÇKAYA online
Prof. Dr. Hüdaverdi BİRCAN
Öğr. Gör. Dr. Figen ARSLAN KOÇKAYA online
Hilal ISLEROGLU
Hilal ISLEROGLU
Yasemin GÜVEN & Emine ÖNCÜ &
Sümbüle K. VAYISOĞLU & Ezgi ÖNEN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNGÖR Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nedim ALTIN
Zir. Müh. Erkut ÖZKESKİN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNGÖR
Başak BOZ
Dr. Öğr. Üyesi. A. Salih SÖNMEZDAĞ
Ayşe Aslı Karlı
Dr. Öğr. Üyesi. A. Salih SÖNMEZDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi. A. Salih SÖNMEZDAĞ

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Ömer KILIÇ

SALON
ZEUGMA-1

BAŞLIK
YERLİ TARIM MAKİNELERİ ÜRETİCİLERİNİN MARKALAŞMA OLGUSUNA AİT DÜŞÜNCELERİNİ TESPİT
ETMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHİNDE SATICININ VE TANITIMIN ETKİSİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR
ÇALIŞMA: TARIM MAKİNALARI ÖRNEĞİ
EMULSION STABILTY OF ARGAN OIL
MICROENCAPSULATION OF BIOMATERIALS BY SPRAY FREEZEDRYING
SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ DÜŞÜK BÖLGELERDE İLKOKULA GİRİŞ MUAYENESİ SONUÇLARI VE HALK
SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KAPSAMINDA OKUL SAĞLIĞI GİRİŞİMLERİ
MAKARNALIK BUĞDAY (Triticum durum Desf.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARI İLE BAZI
KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN BAŞAK YANIKLIĞI HASTALIĞINA (Fusarium graminearum) KARŞI
REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ
HATAY OTLU PEYNİRLERİNİN KOKU, AROMA VE TEKSTÜR PROFİL ANALİZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
ARPA MALTININ BESİN İÇERİĞİ, SAĞLIĞA FAYDALARI VE GASTRONOMİ ALANINDA KULLANIMI
BALLARDA BULUNAN AROMA BİLEŞENLERİ, EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ VE POTANSİYEL
BİYOMEDİKAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
18.01.2019 CUMA / 1100 -1245
SÜRE

YAZARLAR
Arş.Gör. Dr.Ayşe Gül Uygur online
Öğr.Gör. Dr. Sema Polat
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel
Öğr.Gör. Dr. Sema Polat online
Arş.Gör. Dr.Ayşe Gül Uygur
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel
Bahar Ayberk & İrem Akgün & Seda Karaca &
Tuğçe Duman Özkan & Gülser Cinbaz
Gülser Cinbaz & Bahar Ayberk & İrem Akgün &
Seda Karaca & Tuğçe Duman Özkan
İrem Akgün & Bahar Ayberk & Seda Karaca
Tuğçe Duman Özkan & Gülser Cinbaz
İhsan KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Hakim ÇELİK
Uzm. Dr. Hatice SAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Olgun TOPAL Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Müge ÇINA AKSOY
Doç Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
Dr Ali Muhittin TAŞDOĞAN
Dr Elzem ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYTAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Esra PEKPAK

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYTAÇ

SALON
ZEUGMA-1
BAŞLIK

JİMNASTİK YAPAN VE YAPMAYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
18-25 YAŞ ARASINDAKİ SAĞLIKLI BİREYLERDE ESNEKLİK TEST SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
SENSOR TECHNOLOGIES IN PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ TEDAVİSİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONUN YERİ
İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE ROBOTİK REHABİLİTASYONUN ETKİLERİ
FİBROMİYALJİ HASTALARINDA DÜŞÜK SERUM D VİTAMİNİ SEVİYELERİNİN OKSİDATİF HASAR İLE
İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
DARBELİ ELEKTROMANYETİK ALANIN OSTEOPOROZ OLUŞTURULAN
RATLARDA KEMİK ÜZERİNE ETKİSİNİN BİYOKİMYASAL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİNDE PREOPERATİF SPİROMETRE SONUÇLARININ POSTOPERATİF
MORTALİTE VE MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ
AĞIR HEMOFİLİ A TANILI OLGUDA TONSİLLEKTOMİ-ADENOİDEKTOMİ: CERRAHİ YÖNTEM VE
PERİOPERATİF YÖNETİMİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
18.01.2019 CUMA / 1300 -1445
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Fulden KARADAL Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Cevdet YARDIMCI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YÜKSEK
Merve ŞANAL
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY
Merve ŞANAL
Dr. Ömer Bilgehan SONSEL
Hümeyra NERGİZ online
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe METİN KARAKAŞ online
Tuğçe DUMAN ÖZKAN
Seda KARACA
Bahar AYBERK
İrem AKGÜN
Gülser CİNBAZ
Seda KARACA
Tuğçe DUMAN ÖZKAN
Bahar AYBERK
İrem AKGÜN
Gülser CİNBAZ
Seda KARACA
Tuğçe DUMAN ÖZKAN
Bahar AYBERK
İrem AKGÜN
Gülser CİNBAZ

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY

SALON
ZEUGMA-1
BAŞLIK

ÇEŞİTLİ STAPHYLOCOCCUS TÜRLERİNDEKİ DEZENFEKTAN DİRENCİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA
2014 – 2018 YILLARI ARASINDA YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNE BAŞVURAN
ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
OKUL VE AİLE TEMELLİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINI ÖNLEME YÖNELİK PROGRAMLAR
OTİSTİK ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELERİN AİLE YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ
MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZDIKLARI ÇOCUK ŞARKILARININ İNCELENMESİ
ASSESSMENT OF POPULATION TREND AND VULNERABILITY OF COMMON POCHARD AYTHYA FERINA
INHABITING IN VAN LAKE BASIN
COPULA-GARCH APPROACH FOR ETHERIUM AND BITCOIN
AKUT İNME HASTALARINDA YAŞ İLE İNME ŞİDDETİ VE MOTOR FONKSİYON SEVİYESİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ
Evaluation of the Correlation Between Anxiety, Hopelessness and Self-Esteem Levels in Physiotherapy Students

Investigation of the Relation Between Perceived Stress and Job Satisfaction of

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
SÜRE

18.01.2019 CUMA / 1500 -1700
YAZARLAR

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Necmettin SEZGİN

SALON
ZEUGMA-1
BAŞLIK

Volkan ÇETİN & Arş. Grv. Fatih ÖZEN &
Melih KEKİK & Yusuf Sadi ASLANLAR &
Prof. Dr. Salim ASLANLAR
Volkan ÇETİN & Arş. Grv. Fatih ÖZEN
Melih KEKİK & Mehmet BULCA &
Yusuf Sadi ASLANLAR & Prof. Dr. Salim ASLANLAR

ELEKTRİK DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI PARAMETRELERİNİN S700CR ÇELİĞİNİN ÇEKME SIYIRMA
MUKAVEMETİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ömer Faruk ERTUĞRUL & Necmettin SEZGİN

CLASSIFYING SELF-CARE PROBLEMS OF CHILDREN WITH PHYSICAL AND MOTOR DISABILITY BY
EXTREME LEARNİNG MACHINES
PREDICTING THE GENDER VIA VOICE BY ADAPTIVE LOCAL BINARY PATTERNS
OBJECTIVITY DETECTION OF SPORTS ARTICTES BY MACHINE LEARNING METHODS
BİLEK HAREKETLERİNE DAYALI KAS İŞARETLERİNİN İKİZ SPEKTRUM TABANLI ANALİZİ VE
SINIFLANDIRILMASI

Ömer Faruk ERTUĞRUL & Necmettin SEZGİN
Ömer Faruk ERTUĞRUL & Necmettin SEZGİN
Doç. Dr. Necmettin SEZGİN
Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL
Doç. Dr. Necmettin SEZGİN
Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL
Doç. Dr. Necmettin SEZGİN
Doç. Dr. Ömer Faruk ERTUĞRUL
Doç. Dr. Mehmet Emin DENİZ Oturum 2. başkanı
Doç. Dr. Mehmet Emin DENİZ
Doç. Dr. Mehmet Emin DENİZ
Nevra ORAL
Doç.Dr. Selahattin YAVUZ
Öğr.Gör. Feyzi YAŞAR
Öğr.Gör. Feyzi YAŞAR
Doç.Dr. Selahattin YAVUZ

ELEKTRİK DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI PARAMETRELERİNİN FE-MN-C-AL TWIP ÇELİĞİNİN ÇEKME
SIYIRMA MUKAVEMETİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DALGACIK PAKET DÖNÜŞÜMÜ İLE BİYOMEDİKAL İŞARETLERİN ANALİZİ
EPİLEPTİK EEG İŞARETLERİN ANALİZİ İÇİN FARKLI İŞARET İŞLEME YÖNTEMLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
AL-CAM/EPOKSİ HİBRİT KOMPOZİT TABAKALARIN YORULMA ÖNCESİ VE YORULMA SONRASI
DAVRANIŞI
3-NOKTA EĞİLME YÜKLEMESİNE MARUZ BIRAKILMIŞ ORTASINDA DELİK BULUNAN KOMPOZİT
PLAKLARIN YORULMA ÖNCESİ VE YORULMA SONRASI DAVRANIŞI
ARAMİD/EPOKSİ KOMPOZİT PLAKLARIN BURKULMA YÜKÜ ÜZERİNE DELAMİNASYON GEOMETRİSİ
VE YERİNİN ETKİSİ
SINIFLAMA(NOMİNAL) ÖLÇEĞİNE GÖRE KULLANILAN PARAMETRİK OLMAYAN BAĞIMLI ÖRNEKLEM
TESTLERİ VE UYGULAMA ALANLARI
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BIST’TE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO İŞLETMELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN
ÖLÇÜMÜ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
18.01.2019 CUMA / 1715 -1900
YAZARLAR
FATİH ALAKUŞ
Doç. Dr. Mustafa Mete
Alpaslan İŞBİLİR & Doç. Dr. Mustafa Mete
Songül KARADENİZ & Mustafa METE

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Mustafa Mete

SALON
ZEUGMA-1

Dr. Öğr.Üyesi Oya ÖZKANLI

BAŞLIK
TİCARET SAVAŞLARININ TARİHİ VE GELİŞMELER EKSENİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ – ÇİN
ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞİMİ VE PAYI
YENİ SANAYİ DEVRİMİ: ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
GAZİANTEP MUTFAĞININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL
YEMEKLERİNDEN SEÇMELER
GASTRONOMİ VE SOSYAL HAYATIN ETKİLEŞİMİNİN ÖRNEKLERLE İNCELENMESİ

Doç. Dr. Mustafa METE & Ali İmran TATLIBADEM

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ULUSLARARASI BOYUTU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ)

İlayda Zeynep NİYET
Dr. Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ

UZAY TURİZMİ ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESİ

Başak BOZ & Dr. Öğr. Üyesi Oya ÖZKANLI

Dr. Öğr. Üyesi Neşe AYDIN & İlayda Zeynep NİYET

Öğr. Gör. Dr. Yakup ASLAN
Öğr. Gör. Dr. Yakup ASLAN

OTEL İŞLETMELERİNDE YİYECEK İÇECEK ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİNİN
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
TÜRKİYE’DE VADELİ İŞLEM PİYASASINA GENEL BİR BAKIŞ
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİNİN FİNANSAL TABLO ANALİZİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

YABANCI KATILIMCILAR/KONUŞMACILAR






Firoz FAOZİ & Qutbodın BURHANI (Ass. Professor of Kabul University Languages and Literature Faculty Turkish Department, Afghanistan)- THE INFLUENCE OF PERSIAN IN AFGANISTAN
Dr. Гамидов Эльшад Гамид О (Азербайджанский Государственный Педагогический Университ)- ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Abdülazim YILDIZ (Öğr. Görevlisi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)- İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK HASTALIKLARDAN KORUNMA
YOLLARI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMELİNDE ANALİZİ
Бегендиков А.А. Б.М. Осипов П.Г. Великанов (Казанский государственный энергетический университет, Казань) ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ 4 МВТ С КПД НЕ МЕНЕЕ 38%
Dr. Natela Borisovna POPKHADZE. Head of Scholarly Information Center at Phassis Academy in Tbilisi/Tiflis

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 0900 -1100
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU Oturum 2.
başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
İhsan KARTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi. Yasemin BAKİ
İhsan KARTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi. Yasemin BAKİ
Dr.Öğr.Üyesi Rabia SOHBET
Öğr.Gör.Esra SERGEK VERİM
Dr.Öğr.Üyesi Rabia SOHBET
Öğr.Gör.Esra SERGEK VERİM
Zeynep Sarıkaya İlhan
Doç.Dr. Süleyman Doğan
Öğr. Gör. Havva TARAKCI
Öğr. Gör. E. Ebru ŞENTÜRK
Doç. Dr. İsmail GÖKDENİZ
Öğr. Gör. E. Ebru ŞENTÜRK
Öğr. Gör. Havva TARAKCI
Dr. Öğr. Üyesi Cihat KARTAL
Dr. Öğretim Üyesi Cihan OĞUZ
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nizar ASLAN

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğretim Üyesi Cihan OĞUZ

SALON
ZEUGMA-1

BAŞLIK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
AKTİF ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ
5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİRLENEN ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞINA BAKIŞI
TEKNOLOJİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF GAME-BASED TEACHING ON ATTITUDE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN HIGH
SCHOOL MATHEMATICS
ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN YEREL GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE ETKİSİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E- TİCARETTEN MEMNUNİYET SEVİYELERİ

SOSYAL MEDYA GERÇEKTEN “BAĞIMLILIK” MIDIR: ALTERNATİF BİR BAKIŞ
SOSYAL MEDYANIN ARACI AKILLI TELEFONLAR VE NOMOFOBİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1100 -1300
SÜRE

YAZARLAR
Uzm. Dr. Birkan İLHAN
Doç. Dr. İbrahim Halil TÜRKBEYLER
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tevfik OZAN
Prof. Dr. Osman CEYHAN
Uz. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi. Khandakar A. S. M. SAADAT
Dr. Kaifee ARMAN
Doç. Dr. Masa-Aki IKEDA
Muhammetnur Tekayev
Dr. Öğr. Üyesi. Khandakar A. S. M. SAADAT
Dr. Öğr. Üyesi. Khandakar A. S. M. SAADAT
Dr. Kaifee ARMAN
Doç. Dr. Masa-Aki IKEDA
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Çakır Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Delikan
Uzman Dr. Hülya ÖZDEMİR

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Delikan

SALON
ZEUGMA-1
BAŞLIK

YAŞLI HASTALARDA ANEMİNİN SIKLIĞI VE FONKSİYONELLİK İLE İLİŞKİSİ
KAYSERİ İLİNDE RUTİN KAYITLARA GÖRE GEBE VE SIFIR YAŞ GRUBU BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ASTIMLI ÇOCUKLARDA TEDAVİYE UYUM VE ILAÇLARIN KESILME NEDENLERI
ARID3A REGULATES THE TUMOR SUPPRESSOR TAp73 IN OSTEOSARCOMA
RELATIONSHIP BETWEEN BRADFORD AND NANODROP A280 METHODS IN PROTEIN MEASUREMENT
ARID3A DIRECTLY REGULATES AUTOPHAGY RELATED GENE Beclin1 IN OSTEOSARCOMA
TRAVMATİK BEYİN KANAMALARINDA KANAMANIN ARTIŞINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİ
ÇOCUKLARDA ÖN DİŞ KAYİPLARİNDA ESTETİK REHABİLİTASYON
SÜNNET SONRASI GELİŞEN NEONATAL METHEMOGLOBİNEMİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1300-1500
YAZARLAR
Fatih SAĞLAM & Hayri SEVER &
Saadin OYUCU & Hüseyin POLAT
Rabia YILDIZ & R.A. Erhan HORUZ &
Prof. Dr. Medeni MASKAN
Dr. Öğr. Üyesi Sinem GÜRKAN AYDIN &
Öğr. Gör. Erdi BİLGİÇ & Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZGEN
Prof. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZGEN
Öğr. Gör. Erdi BİLGİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Sinem GÜRKAN AYDIN
Pro. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU
Gürkan AVCI & Doç. Dr. Oğuz TURGUT
Prof. Dr. Nevzat ONUR
Erkan KIZILIRMAK
Assoc. Prof. Dr. Oguz TURGUT
Ibrahim Yasin TERZIOGLU
Altug Alp ERDOGAN
Assoc. Prof. Dr. Oguz TURGUT
Öğr. Grv. Mustafa AKSOĞAN
Öğr. Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN
Öğr. Grv. Mustafa AKSOĞAN
Öğr. Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN
Dr. Öğretim Üyesi Ömer EYÜBOĞLU Oturum 2. başkanı
Neslihan TEKIN KARACAER
Sibel Cigdem TUNCER

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Oğuz TURGUT

SALON
ZEUGMA-1
BAŞLIK

KÜRESEL BOYUTTA İNSANLIĞIN SOSYAL HAREKETLERİNİ KAYIT ALTINA ALAN BÜYÜK VERİ PROJESİ: GDELT
AN INVESTIGATION ON CONSUMPTION OF GREEN TEA WITH HONEY AND POLLEN
FİGUS CARİCA KULLANILARAK YEŞİL SENTEZİ
KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

GÜMÜŞ

NANOPARTİKÜLLERİNİN

Hypericum
perforatum
YAPRAKLARI
KULLANILARAK
BİYOSENTEZİ
GERÇEKLEŞTİRİLEN
GÜMÜŞ
NANOPARTİKÜLLERİNİN KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
EVİN ÇATISINA DÜZ OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞ YAMUK KESİTLİ GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNÜN ÜST YÜZEYİNDEN
RÜZGÂRLA OLAN ISI KAYBININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

THE EFFECT OF LARGE BLOOD VESSELS ON BIO-HEAT TRANSFER IN CANCER TREATMENT BY CRYOFREEZING METHOD
NUMERICAL INVESTIGATION OF RADIANT CEILING COOLING SYSTEM CHARACTERISTICS

AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM SİSTEMLERİ: GÜNCEL UYGULAMALAR
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ; MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
HILLA GÖLÜ (KIRŞEHİR) ŞEHİRLEŞME VE NÜFUS ARTIŞI GİBİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YOK OLMA TEHTİDİ
ALTINDA
THE RELATIONSHIP BETWEEN HbA1c AND MPV LEVELS IN TYPE II
DIABETIC PATIENTS AND NON DIABETICS

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
SÜRE

19.01.2019 CUMARTESİ / 1500 -1700
YAZARLAR
Gülsüm YAPRAK
Hasan Selçuk SELEK
Didem HACIMUSTAFAOĞLU &
Hasan Selçuk SELEK & Gülsüm YAPRAK &
İsmail AKŞİT & Abdülazim YILDIZ
Ayşenur GURBETOĞLU
Doç. Dr. Cenk HAMAMCIOĞLU
Öğr. Gör. Merve KAYA
Yavuz ARIKAN
Öğr. Gör. Merve KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Emine Özlem KÖROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Emre YILMAZ Oturum 2. başkanı
N.Aybike HÖKELEKLİ
Dr. Öğr. Üyesi Oya ÖZKANLI

OTURUM BAŞKANI
SALON
ZEUGMA-1
Dr. Öğr. Üyesi Emine Özlem KÖROĞLU
BAŞLIK
ÇALIŞMA HAYATINDA ‘STRES’ KAVRAMININ BOYUTUNUN ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ ve
HİSSEDİLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ENGELLİ
ÇALIŞANLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ

SAĞLIĞI

VE

GÜVENLİĞİ

ALANINDAKİ

ETKİSİNİN

EĞİTİMLERİNİN

KAVRAMSAL AÇIDAN TOPLU TAŞIMA AKTARMA MERKEZLERİ VE İSTANBUL ÖRNEKLERİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE’DE “ÇOCUK İŞÇİ” KONUSUNDA LİTERATÜR İNCELEMESİ VE SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA
BİR DEĞERLENDİRME (1990-2018)
TEKSTİL ATIK SU KAYNAKLI KİRLİLİKLERİN YEŞİL SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
CİNSİYET DEĞİŞKENİ BAĞLAMINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV
YAPAN DİN GÖREVLİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SOSYAL MEDYANIN GÜNÜMÜZ TÜKETİM TOPLUMLARINDA İNSANLARIN YEME İÇME
ALIŞKANLIKLARINI (KÜLTÜRLERİNİ) BİÇİMLENDİRME YÖNTEMLERİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1700 -1900
YAZARLAR
Prof. İsmail YARDIMCI
Öğr.Grv. Hakan ÖCEL
Prof. Dr. Gülseren YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Haydar BALSEÇEN
Dr. Öğr. Üyesi Haydar BALSEÇEN
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Akif KAPLAN
Emine ASLAN DUMAN
Doç. Dr. Ünal İMİK
Doç. Dr. Ünal İMİK
Emine ASLAN DUMAN
Dr. Öğretim Üyesi Pınar GÜZELGÜN HANGÜN
Miray ÇETİN
Miray ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Canan ZÖNGÜR Oturum 2. başkanı

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Gülseren YÜCEL

SALON
ZEUGMA-1
BAŞLIK

ANADOLU’DA ÇÖMLEKÇİ TORNASINDA EKLEMELİ FORMLAR
BİLİŞSEL FİLM KURAMI VE SEYİRCİNİN ZİHİNSEL SÜRECİNİN ANALİZİ
ÇAĞDAŞ RESİMDE MÜZİK TEMASI
GÜNÜMÜZ SANATININ YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE FLUXUS’UN ROLÜ
I.DÜNYA SAVAŞI OLGUSU OLARAK TÜRK RESMİNDE 1914 KUŞAĞI
GELİR DÜZEYİ DEĞİŞKENİNİN ORTAOKUL KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK KÜLTÜRÜ VE
MÜZİK BEĞENİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDE METRONOM HIZI DEĞİŞKENİNİN DİNLEYİCİDE OLUŞTURACAĞI
DUYGUSAL ETKİYE YÖNELİK TESPİTLER
ATIK MALZEMENİN SERAMİK BÜNYELERDE SANAT İFADESİ OLARAK KULLANIMI
YAŞAR KEMAL’İN “KALEMLER” HİKÂYESİNİN ÇOCÜK EDEBİYATI AÇISINDAN İNCELENMESİ
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN ‘YATAK’ HİKÂYESİNDEKİ MEKÂNLARIN OLAYA YANSIMALARI
İLK ÇİN İMPARATORU QİN SHİ HUANGDİ’NİN ANIT MEZARINDA YER ALAN HEYKELLER

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 0900 -1100
YAZARLAR
Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
Prof. Dr. Pınar TATLI SEVEN
Doç. Dr. İsmail SEVEN Oturum 2. başkanı
Dr. Nurgül BİRBEN
Kerem KARAKUŞ
Ögr. Gör. Dr. Aslıhan SUR ARSLAN
Ahmet CEYLANER
Ahmet CEYLANER
Prof.Dr. Pınar TATLI SEVEN
Doç.Dr. İsmail SEVEN
Dr. Nurgül BİRBEN
Kerem KARAKUŞ
Ögr.Gör.Dr.Aslıhan SUR ARSLAN
Doç. Dr. Kevser KÖKLÜ
Kevser KÖKLÜ & Ata KÖKLÜ
Doç. Dr. Ömer KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Azize DEMİRPOLAT
Prof. Dr. Eyüp BAĞCI & Prof. Dr. Şinasi YILDIRIMLI
Dr. Öğr. Üyesi Azize DEMİRPOLAT
Doç. Dr. Ömer KILIÇ
Prof. Dr. Şinasi YILDIRIMLI & Prof. Dr. Eyüp BAĞCI

Nazlı Yenihan Yüzer
Prof. Dr. Nilüfer Durmaz Hilmioğlu

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL

SALON
ZEUGMA-2

BAŞLIK
KIZILDENİZİN ENERJİ POLİTİK ÖNEMİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
YAŞ ŞEKER PANCARI POSASININ İKİ FARKLI SAKLAMA KOŞULU VE SÜRESİNİN BESİN MADDELERİ VE
İN VİTRO SİNDİRİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

BAZI MİKROBİYOLOJİK AJANLAR ÜZERİNE YAŞ ŞEKER PANCARI POSASININ İKİ FARKLI SAKLAMA
KOŞULU VE SÜRESİNİN ETKİSİ
GENELLEŞTİRİLMİŞ PELL DİZİLERİNİN SONLU TOPLAMLARI
BAZI ÖZEL SAYI DİZİLERİNİN TOPLAMLARI ÜZERİNE
GENÇ (BİNGÖL) İLÇESİ ÇEVRESİNDE BULUNAN BAZI ENDEMİK BİTKİLER

GENÇ (BİNGÖL) İLÇESİ ÇEVRESİNDE DOĞAL YAYILIŞLI EKONOMİK DEĞERİ OLAN BAZI BİTKİLER

DİMETİL KARBONAT İLE GAULTHERİA PROCUMBENS YAĞI YEŞİL SENTEZİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1100 -1300
SÜRE

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğretim Üyesi Onur AVCI

SALON
ZEUGMA-2

YAZARLAR
Dr. Öğretim Üyesi Onur AVCI
Dr.Öğr.Üyesi Hamit YILDIZ Oturum 2. başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Hamit YILDIZ
Volkan ŞENAY
Soner ÖZEN
Uzman Dr. Nezir ÖZGÜN

BAŞLIK
Evaluation of decubitus ulcers cases in intensive care unit
SİSTEMİK SKLEROZ HASTALARINDA RİTÜKSİMAB ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YOĞUN BAKIMLAR NEDEN DRENE EDİLEMİYOR?
SOME PHYSICAL PROPERTIES OF HYDROPHOBIC ZINC NITRIDE THIN FILMS SYNTHESIZED BY RF
MAGNETRON SPUTTERING
BİR NÖROBLASTOM OLGUSU IŞIĞINDA AKUT FLASK PARALİZİ’YE YAKLAŞIM:HER ZAMAN NÖROLOJİK
SEBEP DÜŞÜNMEYİN!

Uzm. Dr. Osman Akdeniz
Prof. Dr. Erdal Yılmaz
Öğr. Gör. Tayfun CEYLAN
Arş. Gör. Emin KAYMAK
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Çağrı Damar

MALNÜTRİSYONLU ÇOCUKLARDA KARDİYAK DEĞERLENDİRME

Uzm. Dr. Atilla GEMİCİ

SİSPLATİN’İN SIÇANLARDA OLUŞTURDUĞU BÖBREK HASARINA KARŞI KAFEİK ASİT FENETİL ESTER’İN
KORUYUCU ETKİSİNİN İNCELENMESİ
YENİDOĞANDA RENAL CANDİASİS VE PREDİSPOZAN ÜROLOJİK ANOMALİLER, 5 OLGU
HENOCH-SCHONLEIN PURPURASI’NDA AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VON WİLLEBRAND
FAKTÖR TAYİNİNİN YERİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1300 -1500
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi A. Özge YENİCE CEYLAN Oturum
2. başkanı

Uzman Dr. Etem ÇALIK
Nihal Arda Akyıldız
Nihal Arda Akyıldız
Nihal Arda Akyıldız
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TUNÇ
Zeynep Elçin KAMALAK
Pınar CAN TUNÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TUNÇ
Zeynep Elçin KAMALAK
Pınar CAN TUNÇ
Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Nuri YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Nuri YAVUZ
Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ
Kerim TİRYAKİ
Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ
Kerim TİRYAKİ

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi İlknur ÖZTÜRK

SALON
ZEUGMA-2
BAŞLIK

MİRASTAN YOKSUNLUĞA İLİŞKİN TARTIŞMALI MESELELER
SUÇUN TOPLUM YAPISIYLA MÜNASEBETİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KURULANA KADAR TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN ENGELLİ
POLİTİKALARI
TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER
TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE SAĞLANAN HAKLAR
TÜRKİYE’DE CUMHURİYETLE BİRLİKTE SİYASAL HAKLARIN KAZANILMASINDA KADIN
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA KADININ YERİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLİK İLE MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
RESİM SANATINDA DENEYSEL BİR MALZEME ÖNERİSİ: BİTMEYEN KALEM
YENİ BİR RESİMLEME YÖNTEMİ OLARAK FOREKS (DEKOTA) ÜZERİNE KAZIMA
TÜRK-ALMAN TIBBİ İLİŞKİLERİNE BİR ÖRNEK: ALMANYA TÜBİNGEN DAR’ÜL-FÜNÛNU SERÎRİYÂT
MUÂVİNİ DOKTOR MED DEMİR ALİ’YE GÖRE FRENGİ HASTALIĞI, TEDAVİSİ VE KORUNMA
YÖNTEMLERİ
OSMANLIDA SEFERBERLİK DÖNEMLERİNDE SALGIN HASTALIKLARA KARŞI HALK SAĞLIĞI
MUHAFAZASINA DAİR BULGULAR

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
ARİH
SÜRE

19.01.2019 CUMARTESİ / 1500 -1700
YAZARLAR
Sebiha ÇOMRUK
Aylin Benazır Ateş
Dr. Öğr. Gör. Hikmet Eldek Güner Oturum 2.
başkanı

Dr.Öğrt. Gör. Hikmet Eldek Güner
Dr. Natela B. POPKHADZE
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gaye FİDAN
Emine BÜLÜN
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gaye FİDAN
Hakan SÖNMEZ
Zeynep ERGEN
Zeynep ERGEN
Firoz FAOZİ
Qutbodın BURHANI
Dr. Öğr. Üyesi Bekir GEÇİT

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Bekir GEÇİT

SALON
ZEUGMA-2

BAŞLIK
OSMANLI DEVLETİ’NDE KADIZÂDELİLER HAREKETİ
YEREL YÖNETİMLERDE KADIN TEMSİLİ (FRANSA-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI)
TARİHİN KAMUSALLAŞMASI
DEĞİŞİMİN TETİKLEYİCİSİ “MÜZE”
A MOSAIC FLOOR AT GAZIANTEP DEPICTING PASIPHAE
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI K0446 NUMARALI MECMUA ÜZERİNE
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI 0223 NUMARALI MECMUADA KAYITLI BİR
KUR’AN FALI ÖRNEĞİ
TÜRK DEVRİM TARİHİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU
OSMANLI DEVLETİNDE DIŞ BORÇLANMA VE DUYUN-U UMUMİYE İDARESİ
THE INFLUENCE OF PERSIAN IN AFGANISTAN
ROTHACKER’DA TARİHSEL GELİŞMENİN DAYANAKLARI: DEVLET VE TARİHİ KRİZLER

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1700 -1900
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ege KARAAT Oturum 2.
başkanı

Serkan BİLGİÇ
Dr. Tuba AKKUŞ
Dr. Mine UĞURLU
Serkan BİLGİÇ
Dr. Tuba AKKUŞ
Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Dr. Şener TARLA
Oğuzhan KENGER & Elif İMRAL
Deniz CANBOLAT & Doç. Dr. İbrahim TURAN
Sedat Çetin YAMAÇ
Prof. Dr. Salih DOĞAN
Dr. Sibel DOĞAN
Dr. Sibel DOĞAN
Prof. Dr. Salih DOĞAN
Arş. Gör. Ozan Arif KESİK
Prof. Dr.Orhan ERMAN
Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖZBEK
Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Mustafa İŞGÖR
Doç. Dr. Altuğ KÜÇÜKGÜL
Doç. Dr. Altuğ KÜÇÜKGÜL
Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Mustafa İŞGÖR
Doç. Dr. Azime KÜÇÜKGÜL
Prof. Dr. Nizami DURAN

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Salih DOĞAN

SALON
ZEUGMA-2

BAŞLIK
KAHTA’DA (ADIYAMAN) SUSUZ KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN FERRAGNES VE FERRADUEL BADEM
ÇEŞİTLERİNİN BAZI MEYVE KALİTE ÖZELLİKLERİ
X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS OF SOME ELEMENTS WITH PEAK TO COMPTON INTENSITY RATIOS
AT 59.54 KEV
L X-RAY DIFFERENTIAL CROSS-SECTIONS OF LEAD AT SEVERAL SCATTERING ANGLES AT 59.54 KEV
SOME BIOLOGICAL PROPERTIES OF TRISSOLCUS SCUTELLARIS (THOMSON) (HYMENOPTERA:
SCELIONIDAE) ON SUNN PEST EGGS GLUED IN CORRECT, INVERSE AND MIXED DIRECTIONS
GÜMÜŞHANE VE ÇEVRESİNDE YETİŞEN KUŞBURNU (Rosa canina) BİTKİ TÜRÜNÜN RAKIM FARKINA
GÖRE C VİTAMİNİ DEĞERLERİ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Caligonella haddadi BAGHERI and MALEKI (ACARI, CALIGONELLIDAE): A NEWMEMBER OF THE
ACAROFAUNA IN TURKEY
HARŞİT VADİSİ (TÜRKİYE) RAFİGNATHOİD AKARLARININ (ACARI:
RAPHIGNATHOIDEA) COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (CBT) İLE
HARİTALANDIRILMASI
İN VİTRO KOLOREKTAL
ARAŞTIRILMASI

KANSER

KOLOREKTAL
ADENOKARSİNOM
ANTİPROLİFERATİF ETKİNLİĞİ

HÜCRELERİNDE
HÜCRELERİNDE

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

HESPERİDİNİN

SİTOTOKSİK

EPİGALLOKATEŞİN

ETKİNLİĞİNİN

GALLAT

(EGCG)’IN

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 0900 -1100
YAZARLAR
Dr.Öğr.Üyesi Burcu GÜÇYETMEZ TOPAL Oturum
2. başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÜNAL
Dr.Öğr.Üyesi Burcu GÜÇYETMEZ TOPAL
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Arş.Gör.Dt. Canan BAYRAKTAR
Dr. Öğr. Üy. Duran TOPAK
Arş. Gör. Dr. Muhammet YILDIZ
Dr. Öğr. Üy. Fatih VATANSEVER
Dr. Seçil GÜLHAN GÜNER
Uzm.Dr Bora UZUNER
Uzm. Dr. Sertaç KETENÇİ
Uzm.Dr Bora UZUNER
Doç. Dr. Zehra EREN
Mustafa Nisari
Prof. Dr. Bülent BAYRAM
Onur Can BAYRAK

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Zehra EREN

SALON
ZEUGMA-3
BAŞLIK

SÜT DİŞLENME DÖNEMİNDE İKİZ DİŞ GÖRÜLME SIKLIĞI: BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
ANGELMAN SENDROMUNUN ORAL BULGULARI VE DENTAL
TEDAVİ PROSEDÜRÜ: 30 AYLIK TAKİP
FEMUR İNTERTROKANTERİK KIRIK NEDENİYLE PROKSİMAL FEMUR
ÇİVİSİ UYGULANAN HASTALARDA EK HASTALIK VARLIĞININ YATIŞ
SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANTİ-TNF TEDAVİSİNİN KIKIRDAK YIKIM BELİRTECİ OLAN TİP II
KOLLAJEN C-TELOPEPTİD ÜZERİNE ETKİSİ
TNF ALFA İNHİBİTÖRÜNE DİRENÇLİ ANKİLOZAN SPONDİLİTTE SAKROİLİAK
EKLEM ENJEKSİYONU
NEFROLOJİ PRATİĞİNDE İDRAR SEDİMENTİ İNCELENMESİNİN TANI VE TAKİPTEKİ ÖNEMİ
Effects of B12 on lipid peroxidation and antioxidant enzymes during ischemia/reperfusion
DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİYLE TIBBİ GÖRÜNTÜLERDEN KANSERLİ
HÜCRE SEGMENTASYONU

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1100 -1300
SÜRE

YAZARLAR
Emir ÜSTÜNER
Prof. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL
İsmail AKŞİT
Hasan Selçuk SELEK
İsmail AKŞİT
Dr. Öğr. Üyesi Bahri GÜR
Sefa Enes Kılıç
Murathan Kalender
Prof. Dr. Yahya Bozkurt
Sefa Enes Kılıç
Murathan Kalender
Prof. Dr. Yahya Bozkurt
Mümin KIRMAN
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin AKÇAKALE
Prof. Dr. H.Özkan GÜLSOY
Prof. Dr. Yahya BOZKURT
Doç. Dr. Köksal KARADAŞ Oturum 2. başkanı
Eyup AKSOY
Doç. Dr. Köksal KARADAŞ
Eyup AKSOY
Dr. Gül Ş. Huyugüzel KIŞLA
Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN
Dr. Gul Huyugüzel Kışla
Öğr. Gör. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI
Doç. Dr. Mehmet BAŞ
Öğr. Gör. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI
Doç. Dr. Mehmet BAŞ

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Yahya BOZKURT

SALON
ZEUGMA-3
BAŞLIK

ULUSLARARASI DÜZEYDE FABRİKA KURULUŞ YERİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAMEDİLEN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ UZMANLARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YÜKSEKTE ÇALIŞAN PERSONELLERİN FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
METAL ÜRETİM SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DONANIMLARININ ARAŞTIRILMASI
FARKLI MALZEMELERDEN OLUŞAN SANDVIÇ
KAYNAĞIYLA BIRLEŞTIRILMESI

LEVHALARIN SÜRTÜNME

KARIŞTIRMA NOKTA

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI PROSES PARAMETRELERİNİN
MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ
IĞDIR İLİNDE YONCA ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ
IĞDIR İLİNDE MISIR SİLAJI ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ
TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT VE POTANSİYEL KALİFİYE İŞGÜCÜNÜN BEYİN GÖÇÜNE YÖNELİK EĞİLİMLERİ
ANALYZING THE CREDIT RATINGS FROM A SPATIAL PERSPECTIVE
LÜKS TÜKET MUTLU OL: LÜKS MARKA TÜKETİMİ-MUTLULUK ENDEKSİ İLİŞKİSİ
YAŞAM DOYUMU VE HEDONİK TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1300 -1500
YAZARLAR
Halil KIRDEMİR (Optimum stu ar-ge merkezi)
Halil KIRDEMİR (Optimum stu ar-ge merkezi)
Yağızer YAVUZ & Prof.Dr. Sunullah ÖZBEK
Prof.Dr. Serdar SALMAN
Doç. Dr. Sezgin KAÇAR Oturum 2. başkanı
Emre GÜLERYÜZ
Doç. Dr. Devrim AKGÜN
Prof. Dr. İlyas ÇANKAYA
Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ
Doç. Dr. Sezgin KAÇAR
Emre GÜLERYÜZ
Doç. Dr. Devrim AKGÜN
Prof. Dr. İlyas ÇANKAYA
Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KORUMAZ
Merve Nur TOYDEMİR
Hüseyin EFE & Dr. Öğretim Üyesi Volkan ONAR
M. Görkem ÇINAR
M. Görkem ÇINAR
Dr. Öğretim Üyesi Volkan ONAR
Hüseyin EFE
Öğr. Grv. Dr. Aydan AKSOĞAN KORKMAZ
Doç. Dr. Erhan CENGİZ
Prof. Dr. İsmail Hakkı Karahan

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Erhan CENGİZ

SALON
ZEUGMA-3
BAŞLIK

KOMPAKT PALETAYZIR İMALATI
PALET OSİLASYON SİMÜLATÖRÜ TASARIMI VE İMALATI
NANO-KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ İÇİN MİKRONİZE SÜNGER DEMİR TOZLARI İLE NANO-METAL
OKSİT TOZLARIN HOMOJEN KARIŞIM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ
DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS CEVABININ ELDE EDİLMESİ İÇİN ANALOG DEVRE
TASARIMI

DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS CEVABININ ELDE EDİLMESİ İÇİN VOLTERRA SERİLERİ
TEMELLİ TANIMLAMA FONKSİYONLARININ KULLANILMASI
KONYA
ENDÜSTRİYEL
MİRASININ
BELİRLENMESİ
VE
KORUNMASINA
YÖNELİK
DEĞERLENDİRİLMELER
THE EFFECT OF WELDING CURRENTS ON MICROSTRUCTURES IN MAG WELDING OF S690QL SERIES
STEELS IN USED HEAVY DUTY MACHINES
MICROSTRUCTURE ANALYSIS OF XAR STEEL PLATE WELDED
BY MAG WELDING METHOD USING DIFFERENT WELDING CURRENTS
ALTERNATİF TEMİZ ENERJİ: LİNYİT-BİYOKÜTLE KARIŞIMLARININ BİRLİKTE PİROLİZİ
Ni-B/hBN KOMPOZİTLERDEKİ NİKELİN VALANS ELEKTRONİK YAPISININ K β /K α X-IŞINI ŞİDDET
ORANLARIYLA BELİRLENMESİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
SÜRE

19.01.2019 CUMARTESİ / 1500 -1700
YAZARLAR
Arş. Gör. Rümeysa Gamze TAŞKIN
Arş. Gör. Nazire KILIÇ ŞAFAK
Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Arş. Gör. Rümeysa Gamze TAŞKIN
Arş. Gör. Nazire KILIÇ ŞAFAK
Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Nurgül ÖZDEMİR
Kübra ÇABUK
Nurgül ÖZDEMİR
Tuğba İŞLER
Uzm. Dr. Özer Özlü
Dr.Mehmet Ali Narsat, Dr. Önder Özden
Dr. Önder Özden
Dr. Öğr. Üyesi. Murat Alpua Oturum 2. başkanı
Doç. Dr. Mediha TÜRKTAN
Dr.Öğr.Üyesi Dr. Alper Avcı
Uzm. Dr. Kayhan Gürbüz

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Mediha TÜRKTAN

SALON
ZEUGMA-3
BAŞLIK

CRANIAL İNDEKSLERİN ANTROPOMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
KADAVRA TESPİT SOLÜSYONLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HASTA KREŞİ OLMASIN
PSİKİYATRİK HASTALIK TANISI ALMIŞ BİREYLERİN AİLELERİNİN BAKIM YÜKÜ
HİATAL HERNİ ve GASTRO ÖZEFAGEAL REFLÜSÜ BULUNAN HASTALARDA LAPAROSKOPİK NİSSEN
FUNDOPLİKASYONUNUN TEDAVİDEKİ YERİ
ÇOCUKLARDA NADIR GÖRÜLEN ÖZOFAGUS ADENOKARSINOMU OLGU SUNUMU
PARSIYEL SPLENIK ARTER EMBOLIZASYONU SONRASI DALAK RÜPTÜRÜ
EYLÜL 2014-MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN SEREBROVASKÜLER
OLAY VAKALARININ DEMOGRAFİK VE ETYOLOJİK ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ
MEDİASTİNOSKOPİ GİRİŞİMLERİNDE KARDİYOPULMONER BYPASS GEREKTİREN MAJOR DAMAR
YARALANMALARI: OLGU SUNUMU
GENEL CERRAHİ HASTALARINDA AMELİYAT SONRASI DERİN VEN TROMBOZUNUN ÖNLENMESİNDE
DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN ETKİNLİĞİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1700 -1900
YAZARLAR
Öğr. Gör. Aysel ARSLAN
Öğr. Gör. Ebrar ILIMAN
Öğr. Gör. Rukiye ASLAN
Öğr. Gör. Ebrar ILIMAN
Öğr. Gör. Aysel ARSLAN
Öğr. Gör. Rukiye ASLAN
Öğr. Gör. Gamze Çetinkaya
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÜLLÜ
Doç. Dr.Esin GÜLLÜ
Dr. Sedat ALEV Oturum 2. başkanı
Mehmet BAZOĞLU
Dr.Öğr.Ü. Hasan Selçuk SELEK
Mehmet BAZOĞLU
Emin ÖZEN
Yunus Emre AĞPAK
Dr. Öğretim Üyesi Okan SARIGÖZ
Dr. Öğretim Üyesi Okan SARIGÖZ
Dr. Öğretim Üyesi Okan SARIGÖZ

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğretim Üyesi Okan SARIGÖZ

SALON
ZEUGMA-3
BAŞLIK

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EGZERSİZ YAPMA ALIŞKANLIĞI EDİNMİŞ 35-45 YAŞ ARASI KADINLARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA
DÜZEYLERİ
KOLAYLAŞTIRICI OKUL YAPISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
KAMU KURUMU ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NE BAKIŞ AÇISI İLE MEVCUT DURUMUN
İSTATİSTİKSEL ANALİZİ (ŞANLIURFA ÖRNEĞİ)
DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE Kİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN, OKUTULAN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ DERSLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
EĞİTİMDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI(EBA)
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE MATEMATİK DERSİ
ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ÖĞRETMEN
ADAYLARININ
EĞİTİM
ARAŞTIRMALARINA
YÖNELİK
TUTUMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 0900 -1100
YAZARLAR
GÜLSÜM ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Gülay YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLAKHAN
Öğr.Gör.Esra Sergek Verim Oturum 2. başkanı
Uzman Ebe Nazlı Akar
Öğr.Gör.Esra Sergek Verim
Uzman Ebe Nazlı Akar
Öğr.Gör.Esra Sergek Verim
Uzman Ebe Nazlı Akar
Doç Dr.Sevda Eliş Yıldız
Nurgül ÖZDEMİR
Yılmaz SARIBOĞA
Tuğba Akdaş
Doç.Dr Selma Ateş
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Nazik
Şerife Bilal
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Rıza
Yard.Doç.Dr Mehtap Omaç Sönmez
Muhittin ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Metin ÜNLÜ

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLAKHAN

SALON
ZEUGMA-4

BAŞLIK
ACİL SERVİSLERDE ADLİ VAKAYA YAKLAŞIMDA HEMŞİRE: NEDEN
ÖNEMLİ?
ÇOCUKLUK ÇAĞI BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ
KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK TARAMA PROGRAMLARINDA GÜNCEL DURUM
ÜREME SAĞLIĞININ ÖNEMİ
ANNE SÜTÜNÜN BEBEK VE ANNE AÇISINDAN YARARLARI
KADINLARDAKİ POSTPARTUM DEPRESYON VE HEMŞİRENİN ROLÜ

SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ KANDİDA ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ VE İNVAZİV ARAÇ
KULLANIMI İLİŞKİSİ
YENİDOĞANDA SİYANOZUN NADİR BİR NEDENİ: METHEMOGLOBINEMI
GÖZ KAPAĞI MALİGN TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1100 -1300
SÜRE

YAZARLAR
Beyza KIZILOĞLU
Senem KAYMAZ KOCA
Doç. Dr. Arzu SOYCAN
Yusuf FASLAK
Doç. Dr. Arzu SOYCAN
Yusuf FASLAK
İpek DÖKÜMCÜ
Arş. Gör. Uğur EMİROĞLU
Prof. Dr. Erhan ALTAN
Dr. Öğr. Üyesi Nihan UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi Nihan UYGUR
Uğur KAPCAK
Esra ÇETİN
Levent KAHRAMAN
Doç Dr. Hüsnü GERENGİ
Hasan Ziya HAMİDİOĞULLARI
Dr. Öğr. Üyesi Hasan GÜZEL
Doç.Dr.Selahattin KOCAMAN
Arş. Gör. Hamza TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Fadıl SOYKÖK
Asst. Prof. Dr. İbrahim Fadıl SOYKÖK Oturum 2.
başkanı

Ümit ŞAFAK

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Nihan UYGUR

SALON
ZEUGMA-4
BAŞLIK

DUVAR VE İHTİMALLERİ
KARAYOLU İNŞAATINDA YAPILAN JEODEZİK ÇALIŞMALAR VE KARAYOLU GEOMETRİSİ
TÜNEL DEFORMASYONLARI VE TÜNELLER İÇİN YAPILAN JEODEZİK ÇALIŞMALAR
MERCHANT MODELİ’NİN BAZI POLİMER MALZEMELERİN ORTOGONAL KESİMİNDE UYGULANMASI
MUTLAK NEM DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNDE BARAJ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: KAHRAMANMARAŞ
KILAVUZLU VE ADATEPE BARAJLARI ÖRNEĞİ
AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ DÖNEMSEL SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
BİSİKLET LASTİKLERİNDE SIRT DESENİNİN PERFORMANSA ETKİSİ
HATAY İLİ GENELİNDE MEYDANA GELEN TAŞKINLARIN SEBEP VE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
KESME KALINLAŞMASI GÖSTEREN SIVILARIN REOLOJİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI
THE EFFECT OF GRADED DESIGN ON THE STRESS DISTRIBUTION AND THE BURST PRESSURE IN
FLAMENT WOUND COMPOSITE PRESSURE VESSELS

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1300 -1500
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAŞTÜRK
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer KATAR
Devlet DOĞRUER,
Doç. Dr Selma ATEŞ,
Dr. Öğr. Üyesi Adem DOĞANER,
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıza ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap OMAÇ SÖNMEZ
Öğr. Gör. Abdülazim YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÖSE
Dr. Öğr. Üye. M. Enes COŞKUN Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZCAN KÜÇÜK
Dr. Öğr. Üys. Aydın KESKİNRUZGAR
Dr. Seçil GÜLHAN GÜNER
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
Prof. Dr. Nimet OVAYOLU
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
Dr. Seçil GÜLHAN GÜNER
Prof. Dr. Nimet OVAYOLU

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU

SALON
ZEUGMA-4
BAŞLIK

KONJENİTAL KLORÜR DİYARESİ: NADİR BİR OLGU
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN KULLANIMI: GÜNCEL
YAKLAŞIM
İNTEGRATİF YAKLAŞIM: AROMATERAPİ
GELENEKSEL SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULANMASI SONRASI SERUM INR SEVİYESİNİN BEKLENENDEN
UZUN SÜRE YÜKSEK KALMASI
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN
ÖNLEMESİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK HASTALIKLAR
KORUNMA YOLLARI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMELİNDE ANALİZİ
SON 5 YILDA ÇOCUK ACİL SERVİSİNE TRAFİK KAZASI NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARIN
DEMOGRAFİK VERİLERİNİN İNCELENMESİ
OSSEOİNTEGRE DENTAL İMPLANT KIRIĞI: 2 OLGU SUNUMU
EKTOPİK DİŞLER VE ALT ÇENEDE PARESTEZİYE NEDEN OLAN EKTOPİK BİR DiŞ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UYKU KALİTESİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
SÜRE

19.01.2019 CUMARTESİ / 1500 -1700
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI
Dr. Betül BAYRAKLI
Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arif ÖZYAZICI
Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI
Ebru KAYA
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Doç.Dr. Memet Şahin
E.Derya Özdinç
Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gülen ÖZYAZICI
Arş. Gör. Yasemin KÜTÜK
Doç. Dr. Adnan AKSU
Arş. Gör. Semih PAK
Dr. Öğr. Üyesi Ali UYSAL

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

SALON
ZEUGMA-4

BAŞLIK
KENTSEL NİTELİKLİ ARITMA ÇAMURUNUN BAFRA OVASI MÜNAVEBE SİSTEMİNDE BAKİYE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: I. BİTKİLERİN VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ
KENTSEL NİTELİKLİ ARITMA ÇAMURUNUN BAFRA OVASI MÜNAVEBE SİSTEMİNDE BAKİYE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: II. TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
ORDU İLİ TARIM TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNE YÖNELİK ZENGİNLEŞME
FAKTÖRLERİNİN
FARKLI
ENTERPOLASYON
MODELLER
KULLANILARAK
DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ

KONUMSAL

NEUTROSOPHİC ÜÇLÜ KÜMELER ÜZERİNDE NORMLU YAPILAR
FIXED POINT THEOREMS IN FUZZY 2-METRIC SPACES
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK
BİTKİLER
ANCHUSA TÜRLERİNİN TIBBİ VE DOĞAL BOYA OLARAK
KULLANIM OLANAKLARI
PARALAKS BAKIŞ İLE SAMSUN KENTİ KIYI BANDINDA ‘SPANDREL’ VE ‘ARA UZAM’ ARAYIŞLARI
GRUP ASANSÖR SİSTEMLERİ İÇİN DENEY DÜZENEĞİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1700 -1900
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK,
Arş. Gör. Müslüm AYRAL
Arş. Gör. Mustafa ÇOBAN
Doç. Dr. Tarkan ERGÜN
Doç. Dr. Tarkan ERGÜN
Doç. Dr. Tarkan ERGÜN
Nurgül ÖZDEMİR
Hakan TEKİN
Nurgül ÖZDEMİR
Elif KAYA
Nurgül ÖZDEMİR
Merve Sevim TEKİN
Nurgül ÖZDEMİR
Merve ÇAPAR
Uzm. Dr. Nurşen TANRIKULU
Dr. Öğretim Üyesi Babürhan ÖZBEK Oturum 2.
başkanı

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Tarkan ERGÜN

SALON
ZEUGMA-4

BAŞLIK
FRONTAL SİNÜS UZANIMLI NAZOGLABELLAR DERMOİD KİST
ÇOCUKLARDA NADİR BİR PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ NEDENİ: RAMSAY HUNT SENDROMU
ERİŞKİN ANTERİOR DİZ AĞRILI HASTALARDA KUADRİSEPS YAĞ YASTIKÇIĞI SIKIŞMA SENDROMUNUN
SIKLIĞI VE KYYSS’ NUN TEDAVİSİNDE FİZİK TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ
AKUT DİZ TRAVMALI ERİŞKİN HASTALARDA: KEMİK KONTÜZYON PATERNİ İLE KAS ZEDELENMESİ
ARASIDNAKİ İLİŞKİ: MRG ÇALIŞMASI
AKUT DİZ TRAVMALI ERİŞKİN HASTALARININ MRG BULGULARI VE MRG BULGULARI İLE YAŞ,
CİNSİYET VE DİZİN SUBKUTAN YAĞ KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE SPİRİTUAL BAKIMIN ÖNEMİ
ATAERKİL TOPLUMLARDA KADIN-KADINA YÜKLENEN SORUMLULUKLAR VE KADIN RUH SAĞLIĞINDA
HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ GÜÇLENDİRMEDE FARKINDALIK VE DUYGU
DÜZENLEME STRATEJİLERİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ: HEMŞİRE GÖZÜNDEN BİR DERLEME
ATILGANLIK KAVRAMI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDEKİ ÖNEMİ
EBSTEİN ANOMALİSİNDE CONE TİPİ CERRAHİ TAMİR; 12 VAKALIK SERİ
EKSTRAKARDİYAK FONTAN PROSEDÜRÜ; 45 VAKALIK SERİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 0900 -1100
YAZARLAR
Yasemin DOĞAN
Prof. Dr. M. Salih Mercan
Prof. Dr. M. Salih Mercan
Prof. Dr. M. Salih Mercan
Dr. Öğretim Üyesi Fahrettin Geçen,
Emrah Aslanhan,
Dr. Öğretim Üyesi Fahrettin Geçen
Dr. Öğretim Üyesi Fahrettin Geçen
Dr. Öğretim Üyesi Cavit Polat Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ŞAHİN
Öğr. Gör. Haluk SATIR

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. M. Salih Mercan

SALON
ZEUGMA-5

BAŞLIK
TRABZON’DA YAŞAYAN AFGANİSTAN UYRUKLU SIĞINMACILARIN GÖÇ DENEYİMLERİ VE SORUNLARI
MOSKOVA SEFARETİ’NDE CEREYAN EDEN HADİSE HAKKINDA TEATİ OLUNAN
NOTALAR: ÇANTA OLAYI (21 NİSAN 1922)
TBMM ‘NİN KURULUŞ YILLARINDA İÇ VE DIŞ SİYASİ DURUM (1920)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLK YILLARINDA GÜMRÜK FAALİYETLERİ (1923-1938)
FRANCİSCO
GOYA’NIN
SANATSAL
ÇALIŞMALARINDAKİ
RESİMSEL
VURGUYA
YÖNELİK
ÇÖZÜMLEMELER
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDE YARATICILIĞIN ORTAYA ÇIKARILMASI
OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE NAKKAŞ OSMAN’IN ŞEMAİLNAME ADLI ESERİNDE PADİŞAH
FİGÜRLERİNİ ELE ALIŞ BİÇİMİ
SAÇIKARA AŞİRETİNİN GAZİANTEP -İSLAHİYE BÖLGESİNDEKİ UZANTISI KELEBEKLİLERİN KÜLTÜREL
YAŞAMINDA DOKUMA FAALİYETLERİ
FİNANSAL EĞİTİM VE FİNANSAL OKURYAZARLIK İLİŞKİSİ: KSÜ ÖRNEĞİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1100-1300
SÜRE

YAZARLAR
Arş. Gör. Nazire KILIÇ ŞAFAK
Arş. Gör. Rümeysa Gamze TAŞKIN
Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Arş. Gör. Nazire KILIÇ ŞAFAK
Arş. Gör. Rümeysa Gamze TAŞKIN
Prof. Dr. Ahmet Hilmi YÜCEL
Dr. Ahmet Turan ALADAĞ
Dr. Özge TEMİZ
Doç. Dr. Hikmet Yeter ÇOĞUN
Prof. Dr. Ferit KARGIN
Dr. Özge TEMİZ Oturum 2. başkanı
Dr. Ahmet Turan ALADAĞ
Doç. Dr. Hikmet Yeter ÇOĞUN
Prof. Dr. Ferit KARGIN
Dr. Ahmet Turan ALADAĞ
Dr. Özge TEMİZ
Doç. Dr. Hikmet Yeter ÇOĞUN
Prof. Dr. Ferit KARGIN
Burak Bal
Mehmet Fazıl Kapcı
Yalçın TAHTALI
Zeynel CEBECİ

OTURUM BAŞKANI
Dr. Ahmet Turan ALADAĞ

SALON
ZEUGMA-5
BAŞLIK

SUTURAE CRANII’NIN MORFOLOJİK VE MORFOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ
OSSA SUTURALIA GÖRÜLME SIKLIĞI VE MORFOMETRİSİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE NANOPARTİKÜL VE TOKSİSİTESİ

SİLİKON DİOKSİT METAL NANO PARTİKÜLLERİNİN (SİO 2 NP)
Oreochromis niloticus SOLUNGAÇ DOKUSUNDA Na + /K + - ATPase AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

GÖRÜNÜR TEHLİKE: MİKROPLASTİKLER

EFFECT OF HEAT TREATMENTS ON THE BOND STRENGTH OF COLD ROLL BONDED SN COATED STEELS
GEN DİZİLERİNDE (CDNA MİKROARRAY) TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİNİN UYGULANMASI

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1300 -1500
YAZARLAR
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Hatipoğlu Oturum 2. başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Aysun TÜRE YILMAZ ,
Merve ÖZLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Aysun TÜRE YILMAZ
Nazlıhan EFE
Abdulsemet ZORTUL
Hilal KIZILTUNÇ ÖZMEN
Şaban Oğuz DEMİRDÖĞEN
Dr. Öğretim Üyesi Alperen Vural
Öğr. Gör. Can MAVRUK
Dr. Öğr. Üyesi Ersin KIRAL
Didem Oral
Unzile Sur
Prof.Dr. Yakut Akyön
Doç.Dr. Pınar Erkekoglu
Doç.Dr. Pınar Erkekoglu
Arş. Gör. Emine Ararat,
Dr. Öğr. Üye. Eda Didem Yalçın
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet İlhan Şahin

OTURUM BAŞKANI
Doç. Dr. Pınar ERKEKOGLU

SALON
ZEUGMA-5

BAŞLIK
YENİDOĞANLARDA VE ÇOCUKLARDA İNTRAOPERATİF MEKANİK VENTİLASYON STRATEJİLERİ:
ANKET ÇALIŞMASI
HEMŞİRELİKTE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
HEMŞİRELİKTE İŞ DOYUMU
PROSTAT KANSERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ VEYA CERRAHİ YAPILMIŞ HASTALARDA
TEDAVİYE YANIT DEĞERLENDİRİLMESİ
RETROSTERNAL TİROİD CERRAHİSİ: 30 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
DEPRESYONUN MEKÂNSAL YÖNÜ VAR MIDIR?
AUTOPHAGIC EFFECTS OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN GASTRIC ADENOCARCINOMA
CELLS
TOXIC EFFECTS OF VACCINE INGREDIENTS: A SPECIAL FOCUS ON VACCINE PRESERVATIVES
TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
ENDOSKOPİK EKSPLORATİF TİMPANOTOMİ TECRÜBEMİZ – ÖN SONUÇLAR

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
SÜRE

19.01.2019 CUMARTESİ / 1500 -1700
YAZARLAR
Yakup Küçük
Doç. Dr. Cüneyt Yılmaz
Doç. Dr. Salih YEŞİL
Burcu ÖZEL
Mine Alagöz
Doç. Dr. Salih YEŞİL Oturum 2. başkanı
Burcu ÖZEL
Öğr.Gör.Esra ÖZDEMİR KÜÇÜK
Prof.Dr.Muhsin KILIÇ
Öğr.Gör.Esra ÖZDEMİR KÜÇÜK
Prof.Dr.Muhsin KILIÇ
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Mehtap KOÇDEMİR
Makbule OĞUZ
Hamran AMIRLI
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Makbule OĞUZ
Mehtap KOÇDEMİR
Hamran AMIRLI
Öğr. Grv. Mustafa AKSOĞAN & Öğr. Grv. Harun BAYER
Öğr. Grv. Harun BAYER & Öğr. Grv. Mustafa AKSOĞAN

Öğr.Gör.Harun BAYER

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. İsmail BAKAN

SALON
ZEUGMA-5
BAŞLIK

MİKROFONLAR ARACILIĞIYLA SES KAYNAĞI KONUM TESPİTİ
ZAMAN YÖNETİMİNİN YAŞAM DOYUMU VE AKADEMİK PERFORMANS ÜZERİNE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ETKİSİ:

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ’TA HEMŞİRELER
ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ENDÜSTRİDE ATIK AKIŞKANDAN ENERJİ GERİ KAZANIMI İÇİN GÖVDE-BORU TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİ
TASARIMI VE EKONOMİK ANALİZİ
BİRLEŞİK ORGANİK RANKINE ÇEVRİMİ VE BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN FARKLI
AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
PATERNALİST LİDERLİĞİN POZİTİF NEPOTİZM ALGISI ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ALAN
ARAŞTIRMASI
ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN İŞGÖREN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ALAN
ARAŞTIRMASI
GELİŞEN TOPLUMDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA BİR BAKIŞ
STEM EĞİTİMİ VE TEMEL YÖNELİMLER
MALATYA İLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ SEKTÖR PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
19.01.2019 CUMARTESİ / 1700 -1900
YAZARLAR
Dr. Özcan EKİCİ & Dr. Mehmet DEMİRKOL
Dr. Özcan EKİCİ & Dr. Mehmet DEMİRKOL
Dr. Özcan EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan ALKIŞ Oturum 2. başkanı
Ayşe DARENDELİ
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan ALKIŞ
Cebrail YAVUZ
Öğr. Gör. İsmail YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARIKAN
Doç. Dr. İsmail GÖKHAN
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARIKAN
Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan

SALON
ZEUGMA-5

BAŞLIK
SOSYAL DEĞİŞİMLER SONRASI ÖĞRETMEN ADAYLARINDA OLUŞAN ÜNİVERSİTE ALGISI
BİREYİN TOPLUMSALLAŞMASINDA MEDYANIN ETKİSİ
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA “ADALET” KAVRAMINA İLİŞKİN OLUŞAN ZİHİNSEL İMGELER
İSLAM
HUKUKU
AKİT
NAZARİYESİ
AÇISINDAN ELEKTRONİK
ORTAMDAKİ
DEĞERLENDİRİLMESİ
İSLAM HUKUKUNDA HİYEL YAKLAŞIMI VE TESİR ETTİĞİ ALANLAR

AKİTLERİN

CAMİÜ’L-AHKAMİ’L KUR’AN BAĞLAMINDA KURTUBÎ’NİN HAD CEZALARINI YORUMLAMA METODU
MEDENİYET OLUŞUMU VE VARLIK ANLAYIŞI
TASAVVUF BİLİMİNDEKİ MARİFET VE MUHABBET OKULLARI AÇISINDAN, MODERN EĞİTİM
FELSEFELERİ: MUKAYESELİ BİR İNCELEME
HAKİKATİN NORMATİF OKUNUŞUNDA İKİ SÜRÇME BİÇİMİ: YAHUDİLEŞME VE HRİSTİYANLAŞMA
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
8 VE 11 YAŞ ELİT OLMAYAN YÜZÜCÜLERDE 20 METRE KOŞU İLE 25 METRE SERBEST STİL YÜZME
DERECELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

YABANCI KATILIMCILAR/KONUŞMACILAR






Firoz FAOZİ & Qutbodın BURHANI (Ass. Professor of Kabul University Languages and Literature Faculty Turkish Department, Afgha nistan)- THE INFLUENCE OF PERSIAN IN AFGANISTAN
Dr. Гамидов Эльшад Гамид О (Азербайджанский Государственный Педагогический Университ)- ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Abdülazim YILDIZ (Öğr. Görevlisi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)- İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK HASTALIKLARDAN KORUNMA
YOLLARI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMELİNDE ANALİZİ
Бегендиков А.А. Б.М. Осипов П.Г. Великанов (Казанский государственный энергетический университет, Казань) ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ 4 МВТ С КПД НЕ МЕНЕЕ 38%
Dr. Natela Borisovna POPKHADZE. Head of Scholarly Information Center at Phassis Academy in Tbilisi/Tiflis

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
SÜRE

TARİH
20.01.2019 PAZAR / 0900-1100
YAZARLAR
Tahara Afrin Liza & Fusun Balik Sanli
Rouhollah Nasirzadehdizaji
Araş. Gör. Dr. Ceyhun KAVRAYICI
Araş. Gör. Dr. Ceyhun KAVRAYICI
Araş. Gör. Dr. Ceyhun KAVRAYICI
Mert Yıldırım & Merve Bal & Murat Kapıdere
Dr. Öğr. Üyesi. A. Salih Sönmezdağ Oturum 2.

OTURUM BAŞKANI
Araş. Gör. Dr. Ceyhun KAVRAYICI

SALON
ZEUGMA-1
BAŞLIK

COMPARISON OF DATA COMBINATION AND IMAGE FUSION ALGORITHMS IN AGRICULTURAL AREAS
OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNİN İNCELENMESİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
ÖĞRE TMENLERİN DAVRANIŞ VE ÖĞRETİM YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASI
FARKLI AĞAÇ ÇEŞİTLERİ İLE TÜTSÜLENMİŞ SÜZME YOĞURDUN DUYUSAL KARAKTERİZASYONU

başkanı

Merve Bal & Mert Yıldırım & Murat Kapıdere
Dr. Öğr. Üyesi. A. Salih Sönmezdağ
Murat Kapıdere & Merve Bal & Mert Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi. A. Salih Sönmezdağ
Dr. Гамидов Эльшад Гамид О.
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ZALAOĞLU
Doç. Dr. Tahsin TURĞAY
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ZALAOĞLU
Doç. Dr. Tahsin TURĞAY
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ZALAOĞLU
Doç. Dr. Tahsin TURĞAY
Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM

HATAY KÜNEFE PEYNİRİNİN DAMLA SAKIZI (PİSTACİA LENTİSCUS L.) İLE AROMATİZE EDİLMESİ VE
LPA, PCA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERLE HAZIRLANAN TOFU PEYNİRİNİN DUYUSAL KARAKTERİZASYONU
ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО
ПОРЯДКА В ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
POWDER X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS AND RELATED
CRYSTALLOGRAPHIC FINDINGS FOR Bi 2.1 Sr 2.0-x Ti x Ca 1.1 Cu 2.0 O y CERAMIC COMPOUNDS
DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SOME CHARACTERISTIC
BEHAVIORS AND Sr/Ti PARTIAL SUBSTITUTION IN Bi-2212 CRYSTAL SYSTEM
EFFECT OF ALIOVALENT Sr/Ti PARTIAL SUBSTITUTION ON CHARACTERISTIC TWO-STAGE TRANSITION
TEMPERATURES RELATED TO dρ/dT CURVES FOR Bi-2212 SUPERCONDUCTING PHASE

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
Katılım belgesi oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir
Birden çok sunumunuz varsa, 1. Sunum için en fazla 15 dk. Diğer sunumlarınız için en fazla 10 dk. süre kullanabilirsiniz.

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR
KONGRESİ
18-20 Ocak / Gaziantep
TARİH
20.01.2019 PAZAR / 1100-1300
SÜRE

YAZARLAR
Dr. Öğretim Üyesi Metin Çalışır
Öğr. Gör. Seval TÜFEKÇİ
Doç. Dr. Selma ATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıza ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rıfkı TOPÇUL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rıfkı TOPÇUL
Dr. İdil ÇETİN
Yasemin KIRLANGIÇ
Doç. Dr Selma ATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERDOĞAN,
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk NAZİK,
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap OMAÇ SÖNMEZ
Dr.Öğr.Üyesi Murat Abdulhamit ERCİŞLİ
Dr. Öğr. Üye. Fatma YILMAZ COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi. Bilal EGE Oturum 2. başkanı
Mehmet Demirkol
Şeyho Cem YÜCETAŞ
Necati ÜÇLER

OTURUM BAŞKANI
Dr. Öğr. Üye. Fatma YILMAZ COŞKUN

SALON
ZEUGMA-1

BAŞLIK
YÜKSEK DÜZEYDE FLORÜR İÇEREN İÇME SULARININ DİŞ YAPILARINA ETKİLERİ
DELİCİ-KESİCİ ALET YARALANMALARINA MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MARUZİYET
SONRASI DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRESLERİNİN İNCELENMESİ
LİPOPATİN VE PARP İNHİBİTÖRÜNÜN KOMBİN KULLANIMININ ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSER
HÜCRELERİ ÜZERİNE IN VİTRO ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
NAB-PAKLİTAKSEL VE PARP İNHİBİTÖRÜNÜN BİRLİKTE KULLANIMININ RAHİM AĞZI KANSER
HÜCRELERİ ÜZERİNE IN VİTRO ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM DÜZELTME AMELIYATI UYGULANAN FALLOT TETRALOJILI HASTALARDA AMELIYAT SONRASI
DÖNEMDE KARDIYOPULMONER EGZERSIZ TESTI VE EKOKARDIYOGRAFI İLE EGZERSIZ KAPASITESI VE
SAĞ VENTRIKÜL FONKSIYONLARININ DEĞERLENDIRILMESI
TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU YAPILAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ,
KISA VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI: TEK MERKEZ VERİLERİ
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN
ALDIKLARI TEDAVİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MANDİBULA DİŞ DEPLASMANINA SEBEP OLMUŞ GENİŞ HACİMLİ ODONTOMA: 2 OLGU RAPORU VE
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
CORRELATION BETWEEN ACUTE PHASE REACTANTS AND NEUROLOGICAL SCORES IN TRAUMATIC
SUBARACHNOID HEMORRHAGE

Not: Sunum sıralaması, kahve arası verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Oturum Başkanı yetkilidir. ,
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YOĞUN BAKIMLAR NEDEN DRENE EDİLEMİYOR?
Hüseyin GÜNGÖR
MAKARNALIK BUĞDAY (Triticum durum Desf.) GENOTİPLERİNİN VERİM
VE VERİM UNSURLARI İLE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mustafa NİSARİ
B12'NİN İSKEMİ / REPERFÜZYON SIRASINDA LİPİD PEROKSİDASYON
VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ
Bilal EGE
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
KLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN ALDIKLARI TEDAVİLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cavit POLAT
SAÇIKARA AŞİRETİNİN GAZİANTEP -İSLAHİYE BÖLGESİNDEKİ
UZANTISI KELEBEKLİLERİN KÜLTÜREL YAŞAMINDA DOKUMA
FAALİYETLERİ
Onur AVCI
DEKÜBİT ÜLSERİ (BASINÇ YARASI) TANISI ALAN OLGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ömer Bilgehan SONSEL
MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZDIKLARI ÇOCUK ŞARKILARININ
İNCELENMESİ
Murat Abdulhamit ERCİŞLİ
TAM DÜZELTME AMELİYATI UYGULANAN FALLOT TETRALOJİLİ
HASTALARDA AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE KARDİYOPULMONER
EGZERSİZ TESTİ VE EKOKARDİYOGRAFİ İLE EGZERSİZ KAPASİTESİ
VE SAĞ VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine ASLAN DUMAN, Ünal İMİK
GELİR DÜZEYİ DEĞİŞKENİNİN ORTAOKUL KADEMESİNDEKİ
ÖĞRENCİLERİN MÜZİK KÜLTÜRÜ VE MÜZİK BEĞENİLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ünal İMİK, Emine ASLAN DUMAN
POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDE METRONOM HIZI DEĞİŞKENİNİN
DİNLEYİCİDE OLUŞTURACAĞI DUYGUSAL ETKİYE YÖNELİK
TESPİTLER
Serkan ŞAHİN, Haluk SATIR
FİNANSAL EĞİTİM VE FİNANSAL OKURYAZARLIK İLİŞKİSİ: KSÜ
ÖRNEĞİ
Murat ALPUA
EYLÜL 2014-MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA NÖROLOJİ
KLİNİĞİNDE YATAN SEREBROVASKÜLER OLAY VAKALARININ
DEMOGRAFİK VE ETYOLOJİK ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ebrar ILIMAN, Aysel ARSLAN, Rukiye ASLAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ

424-435

436-442

443-448

449-459

460-469

470-477

478-487

488-496

497-520

521-532

533-537

538-549

550-554

555-565

Aysel ARSLAN, Ebrar ILIMAN, Rukiye ASLAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN
KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Mehmet BAŞ
LÜKS MARKA-MUTLULUK ENDEKSİ İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Yakup ASLAN
TÜRKİYE’DE VADELİ İŞLEM PİYASASINA GENEL BİR BAKIŞ
Yakup ASLAN
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİNİN FİNANSAL
TABLO ANALİZİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Gamze ÇETİNKAYA, Abdullah GÜLLÜ, Esin GÜLLÜ
EGZERSİZ YAPMA ALIŞKANLIĞI EDİNMİŞ 35-45 YAŞ ARASI
KADINLARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA DÜZEYLERİ
Mustafa AKSOĞAN, Meral ÇALIŞ DUMAN
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ; MALATYA
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR
UYGULAMA
Mustafa AKSOĞAN, Harun BAYER
GELİŞEN TOPLUMDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA BİR
Mustafa AKSOĞAN, Meral ÇALIŞ DUMAN
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM SİSTEMLERİ: GÜNCEL UYGULAMALAR
M. Salih MERCAN
MOSKOVA SEFARETİ’NDE CEREYAN EDEN HADİSE HAKKINDA TEATİ
OLUNAN NOTALAR: ÇANTA OLAYI (21 NİSAN 1922)
M. Salih MERCAN
TBMM ‘NİN KURULUŞ YILLARINDA İÇ VE DIŞ SİYASİ DURUM (1920)
M. Salih MERCAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA GÜMRÜK
FAALİYETLERİ 1923-1938
Gülseren YÜCEL
BİLİŞSEL FİLM KURAMI VE SEYİRCİNİN ZİHİNSEL SÜRECİNİN
ANALİZİ
Sebiha ÇOMRUK
OSMANLI DEVLETİ’NDE KADIZÂDELİLER HAREKETİ
Şeyho Cem YÜCETAŞ, Necati ÜÇLER
CORRELATION BETWEEN ACUTE PHASE REACTANTS AND
NEUROLOGICAL SCORES IN TRAUMATIC SUBARACHNOID
HEMORRHAGE
Tuğçe DUMAN ÖZKAN, Seda KARACA, Bahar AYBERK, İrem AKGÜN,
Gülser CİNBAZ
AKUT İNME HASTALARINDA YAŞ İLE İNME ŞİDDETİ VE MOTOR
FONKSİYON SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Seda KARACA, Tuğçe DUMAN ÖZKAN, Bahar AYBERK, İrem AKGÜN,
Gülser CİNBAZ
EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN ANXIETY,
HOPELESSNESS AND SELF-ESTEEM LEVELS IN PHYSIOTHERAPY
STUDENTS
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Seda KARACA, Tuğçe DUMAN ÖZKAN, Bahar AYBERK, İrem AKGÜN,
Gülser CİNBAZ
INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN PERCEIVED STRESS
AND JOB SATISFACTION OF PHYSIOTHERAPISTS WORKING IN
TURKEY
Birkan İLHAN , İbrahim Halil TÜRKBEYLER
YAŞLI HASTALARDA ANEMİNİN SIKLIĞI VE FONKSİYONELLİK İLE
İLİŞKİSİ
Nezir ÖZGÜN
BİR NÖROBLASTOM OLGUSU IŞIĞINDA AKUT FLASK PARALİZİ’YE
YAKLAŞIM: HER ZAMAN NÖROLOJİK SEBEP DÜŞÜNMEYİN!
Arzu SOYCAN, Yusuf FASLAK
KARAYOLU İNŞAATINDA YAPILAN JEODEZİK ÇALIŞMALAR VE
KARAYOLU GEOMETRİSİ
Arzu SOYCAN, Yusuf FASLAK
TÜNEL DEFORMASYONLARI VE TÜNELLER İÇİN YAPILAN JEODEZİK
ÇALIŞMALAR
Muhittin ÇELİK
YENİDOĞANDA SİYANOZUNUN NADİR BİR NEDENİ:
METHEMOGLOBİNEMİ
Gülen ÖZYAZICI
ANCHUSA TÜRLERİNİN TIBBİ VE DOĞAL BOYA OLARAK KULLANIM
OLANAKLARI
Gülen ÖZYAZICI
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI
ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Aydın KESKİNRUZGAR
EKTOPİK DİŞLER VE ALT ÇENEDE PARASTEZİYE NEDEN OLAN
EKTOPİK BİR DİŞ
Mehmet Arif ÖZAZICI, Gülen ÖZYAZICI
KENTSEL NİTELİKLİ STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNUN BAFRA OVASI
MÜNAVEBE SİSTEMİNDE BAKİYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI:
I. BİTKİLERİN VERİM VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ
Mehmet Arif ÖZAZICI, Gülen ÖZYAZICI, Betül BAYRAKLI, Orhan
DENGİZ
KENTSEL NİTELİKLİ STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNUN BAFRA OVASI
MÜNAVEBE SİSTEMİNDE BAKİYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI:
II. TOPRAKLARIN BAZI TEMEL VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİ
Mehmet Arif ÖZYAZICI, Orhan DENGİZ, Gülen ÖZYAZICI
ORDU İLİ TARIM TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNE
YÖNELİK ZENGİNLEŞME FAKTÖRLERİNİN FARKLI ENTERPOLASYON
MODELLER KULLANILARAK KONUMSAL DAĞILIMLARININ
BELİRLENMESİ
Altuğ KÜÇÜKGÜL, Mehmet Mustafa İŞGÖR, Azime KÜÇÜKGÜL,
Nizami DURAN
KOLOREKTAL ADENOKARSİNOM HÜCRELERİNDE EPİGALLOKATEŞİN
GALLAT (EGCG)’IN ANTİPROLİFERATİF ETKİNLİĞİ
Ali Fuat ERSOY, Merve ŞANAL
OTİSTİK ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELERİN AİLE YÜKLERİNİN
BELİRLENMESİ
Merve ŞANAL, Ali Fuat ERSOY
OKUL VE AİLE TEMELLİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINI ÖNLEME
YÖNELİK PROGRAMLAR
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Esra Sergek VERİM, Ebe Nazlı AKAR
ÜREME SAĞLIĞININ ÖNEMİ
Esra Sergek VERİM, Ebe Nazlı AKAR
ANNE SÜTÜNÜN BEBEK VE ANNE AÇISINDAN YARARLARI
Selim Serhan YILDIZ, Güler YALÇIN, Celal BIÇAKCI
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE STAJ UYGULAMASININ ÖNEMİ:
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
ÖRNEĞİ
Okan SARIGÖZ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK
TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Okan SARIGÖZ
ÖĞRENCİLERİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNE YÖNELİK
TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Okan SARIGÖZ
ÖĞRENCİLERİN OKUL İKLİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Pınar GÜZELGÜN HANGÜN
ATIK MALZEMENİN SERAMİK BÜNYELERDE SANAT İFADESİ OLARAK
KULLANIMI
Esra SERGEK VERİM, Rabia SOHBET
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Rabia SOHBET, Esra SERGEK VERİM
TEKNOLOJİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE ETKİSİ
Kayhan GÜRBÜZ
GENEL CERRAHİ HASTALARINDA AMELİYAT SONRASI DERİN VEN
TROMBOZUNUN ÖNLENMESİNDE DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI
HEPARİN ETKİNLİĞİ
Osman AKDENİZ, Erdal YILMAZ
MALNÜTRİSYONLU ÇOCUKLARDA KARDİYAK DEĞERLENDİRME
Özer Özlü
HİATAL HERNİ VE GASTRO ÖZOFAGEAL REFLÜSÜ BULUNAN
HASTALARDA LAPAROSKOPİK NİSSEN FUNDOPLİKASYONUNUN
TEDAVİDEKİ YERİ
Yakup KÜÇÜK, Cüneyt YILMAZ
MİKROFONLAR ARACILIĞIYLA SES KAYNAĞI KONUM TESPİTİ
Ahmet TUNÇ, Zeynep Elçin KAMALAK, Pınar CAN TUNÇ
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA KADININ YERİ
Ahmet TUNÇ, Zeynep Elçin KAMALAK, Pınar CAN TUNÇ
TÜRKİYE’DE CUMHURİYETLE BİRLİKTE SİYASAL HAKLARIN
KAZANILMASINDA KADIN
Salih YEŞİL, Burcu ÖZEL, Mine ALAGÖZ
ZAMAN YÖNETİMİNİN YAŞAM DOYUMU VE AKADEMİK PERFORMANS
ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Salih YEŞİL, Burcu ÖZEL
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ:
KAHRAMANMARAŞ’TA HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ALAN
ARAŞTIRMASI
Cevdet YARDIMCI, Ahmet YÜKSEK
2014 – 2018 YILLARI ARASINDA YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİNE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Hilal ISLEROGLU
EMULSION STABILTY OF ARGAN OIL
Hilal ISLEROGLU
MICROENCAPSULATION OF BIOMATERIALS BY SPRAY FREEZE
DRYING
Feyzi YAŞAR, Selahattin YAVUZ
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BIST’TE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO
İŞLETMELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ
Şerife BİLAL, Selma ATEŞ, Ramazan Azim OKYAY, Tuğba AKDAŞ,
Ahmet Rıza ŞAHİN
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MDR (MULTIDRUG-RESISTANT)
MİKROORGANİZMALARLA PNÖMONİ GELİŞEN HASTALARDA RİSK
FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İpek DÖKÜMCÜ, Uğur EMİROĞLU, Erhan ALTAN
MERCHANT MODELİ’NİN BAZI POLİMER MALZEMELERİN
ORTOGONAL KESİMİNDE UYGULANMASI
Mehmet Akif KAPLAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI OLGUSU OLARAK TÜRK RESMİNDE 1914
KUŞAĞI
Murat KAPIDERE, Merve BAL, Mert YILDIRIM, A. Salih SÖNMEZDAĞ
TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERLE HAZIRLANAN TOFU PEYNİRİNİN
DUYUSAL KARAKTERİZASYONU
Mustafa KORUMAZ, Merve Nur TOYDEMİR
KONYA ENDÜSTRİYEL MİRASININ BELIRLENMESI VE KORUNMASINA
YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMELER
Necmettin SEZGİN, Ömer Faruk ERTUĞRUL
BİLEK HAREKETLERİNE DAYALI KAS İŞARETLERİNİN İKİZ
SPEKTRUM TABANLI ANALİZİ VE SINIFLANDIRILMASI
Necmettin SEZGİN, Ömer Faruk ERTUĞRUL
DALGACIK PAKET DÖNÜŞÜMÜ İLE BİYOMEDİKAL İŞARETLERİN
ANALİZİ
Necmettin SEZGİN, Ömer Faruk ERTUĞRUL
EPİLEPTİK EEG İŞARETLERİN ANALİZİ İÇİN FARKLI İŞARET İŞLEME
YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Başak BOZ, Oya ÖZKANLI
GAZİANTEP MUTFAĞININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL YEMEKLERİNDEN
SEÇMELER
Pınar ERKEKOGLU
TOXIC EFFECTS OF VACCINE INGREDIENTS: A SPECIAL FOCUS ON
VACCINE PRESERVATIVES
Prof Dr. Zeynel ÖZLÜ, Kerim TİRYAKİ, Mehmet Ali EMİNOĞLU
TÜRK- ALMAN TIBBİ İLİŞKİLERİNE BİR ÖRNEK:
ALMANYA TÜBİNGEN DAR’ÜL-FÜNÛNU SERÎRİYÂT MUÂVİNİ DOKTOR
MED DEMİR ALİ’YE GÖRE FRENGİ HASTALIĞI, TEDAVİSİ VE
KORUNMA YÖNTEMLERİ
Prof Dr. Zeynel ÖZLÜ, Kerim TİRYAKİ
OSMANLIDA SEFERBERLİK DÖNEMLERİNDE SALGIN
HASTALIKLARA KARŞI HALK SAĞLIĞI MUHAFAZASINA DAİR
BULGULAR
Sema POLAT, Ayşe Gül UYGUR, Ahmet Hilmi YÜCEL
18-25 YAŞ ARASINDAKİ SAĞLIKLI BİREYLERDE ESNEKLİK TEST
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Seval TÜFEKÇİ, Selma ATEŞ, Ahmet Rıza ŞAHİN
DELİCİ-KESİCİ ALET YARALANMALARINA MARUZ KALAN SAĞLIK
ÇALIŞANLARINDA MARUZİYET SONRASI DEPRESYON, ANKSİYETE VE
STRESLERİNİN İNCELENMESİ
Tuğba AKDAŞ, Selma ATEŞ, Selçuk NAZİK, Ahmet Rıza ŞAHİN, Mehtap
Omaç SÖNMEZ
SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ KANDİDA ENFEKSİYONLARINDA RİSK
FAKTÖRLERİ VE İNVAZİV ARAÇ KULLANIMI İLİŞKİSİ
Yasemin KIRLANGIÇ, Selma ATEŞ, Ayşegül ERDOĞAN, Selçuk NAZİK,
Mehtap OMAÇ SÖNMEZ
DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ RETROSPEKTİF
DEĞERLENDİRİLMESİ
Merve KAYA
TÜRKİYE’DE “ÇOCUK İŞÇİ” KONUSUNDA LİTERATÜR İNCELEMESİ VE
SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
(1990-2018)
Abdülazim YILDIZ, Ercan KÖSE
İYONLAŞTIRAN VE İYONLAŞTIRMAYAN RADYASYONDAN
KAYNAKLANABİLECEK HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI VE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMELİNDE ANALİZİ
Deniz CANBOLAT, Ayşe ARSLAN, İbrahim TURAN
ARTVİN ŞAVŞAT YÖRESİ PROPOLİSİNİN FARKLI EKSTRAKLARININ
ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
Şeyma BAŞKAN, Selma ATEŞ, Ahmet Rıza ŞAHİN, Selçuk NAZİK
HASTA REFAKATÇİLERİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI HAKKINDA
BİLGİ DÜZEYLERİ, TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ
Emine ARARAT, Eda Didem YALÇIN
TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Emir ÜSTÜNER, Nihan ÇETİN DEMİREL
ULUSLARARASI DÜZEYDE FABRİKA KURULUŞ YERİ SEÇİMİNE
YÖNELİK BİR YAKLAŞIM
İlayda Zeynep NİYET, Dr. Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ
UZAY TURİZMİ ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESİ
İsmail AYTAÇ, Esra PEKPAK
AĞIR HEMOFİLİ A TANILI OLGUDA TONSİLLEKTOMİADENOİDEKTOMİ: CERRAHİ YÖNTEM VE PERİOPERATİF YÖNETİMİ
Metin ÇALIŞIR
YÜKSEK DÜZEYDE FLORÜR İÇEREN İÇME SULARININ DİŞ
YAPILARINA ETKİLERİ
Nihat PAMUK
KASKAT BAĞLI YÜKSEK GERİLİM AKIM TRANSFORMATÖRLERİNE AİT
YALITIM PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ
Nihat PAMUK
DİJKSTRA ALGORİTMASI KULLANILARAK ACİL DURUM YÖNETİM
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN
HASTALARIN ENDODONTİK TEDAVİ İHTİYACININ BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKSOY
Adıyaman Üniversitesi, dr.f.aksoy@gmail.com
ÖZET
Diş hekimliği fakültelerine başvuran hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle kanal
tedavisindeki zorluklar nedeniyle endodonti kliniğine başvuran hasta sayısı oldukça fazladır.
Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti kliniğine başvuran hastaların endodontik tedavi ihtiyaçlarının diş gruplarına göre
belirlenmesidir. 2016-2017 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti kliniğine kanal tedavisi yaptırmak için başvuran 2380 hastanın panoromik ve
periapikal radyografları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların röntgen kayıtlarında
kanal tedavisi gerektiren dişleri belirlendi. Kanal tedavisi gerektiren dişler belirlenirken diş
grupları oluşturuldu. Diş grupları ön grup dişler, premolar dişler ve molar dişler olarak ayrıldı.
Ayrıca diş gruplarına göre değerlendirme yapılırken cinsiyet farklılıkları da kaydedildi. Elde
edilen verilerin değerlendirmesinde Chi-square testi kullanıldı ve P<0.05 anlamlı kabul edildi.
Endodonti kliniğine başvuran hastaların 1216 (%51,1)’sı kadın, 1164 (%48,9)’ü erkeklerden
oluşmaktadır ve cinsiyet bakımından istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır. 2380 hastanın
kanal tedavisi gerektiren toplam diş sayısı 3462’dir. Bu dişlerden 2120 (%61,2)’si molar
dişler, 924 (%26,7)’ü ön grup dişler ve 417 (%12,1)’si premolar dişler olarak belirlenmiştir ve
diş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (P<0.05). 2380 hastadan 856’sında
birden çok kanal tedavisi ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Kanal tedavisi yaptırmak için
kliniğimize başvuran hastalar değerlendirildiğinde molar diş kanal tedavisi yaptırmak için
başvuran hasta sayısının oldukça çok olduğu görülmektedir. Molar dişlerden sonra ise
sırasıyla ön grup ve premolar diş şikayetiyle gelen hastaların olduğu görülmektedir.
Hastaların tedavi ihtiyaçları göz önüne alındığında arka grup dişlerde hastaların ağız
bakımının daha yetersiz olduğu ve daha çok tedavi ihtiyacı olduğu söylenebilir. Ayrıca
hastaların üçte birinden fazlasında birden çok dişte kanal tedavisi ihtiyacı olduğu
görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde genel ağız bakımı, özellikle de arka grup
dişlerin bakımı için eğitim vererek ağız hijyen bilincinin arttırılması gerektiğini
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kök kanal tedavisi, radyograf, endodonti kliniği, ağız hijyeni

DETERMINATION OF ENDODONTIC TREATMENT NEEDS OF PATIENTS WHO
RECIEVED TO ENDODONTICS CLINIC OF THE FACULTY OF DENTISTRY
ABSTRACT
The number of patients admitted to the faculties of dentistry is increasing day by day. The
number of patients presenting to the endodontics clinic is quite high, especially because of the
difficulties in canal treatment. The aim of this study is to determine the endodontic treatment
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needs of the patients who applied to the Endodontics Clinic of the Faculty of Dentistry of
Adiyaman University according to the dental groups. Panoramic and periapical radiographs of
2380 patients who were admitted to Adiyaman University Faculty of Dentistry, Department of
Endodontics between 2016-2017 were evaluated retrospectively. In patients' X-rays, teeth that
require root canal treatment were determined. To determine the teeth that require root canal
treatment, tooth groups were formed. The teeth were divided into two groups: front teeth,
premolar teeth and molar teeth. Gender differences were also recorded when evaluating
according to tooth groups. Chi-square test was used and P <0.05 was considered significant.
There were 1216 (51.1%) female and 1164 (48.9%) male patients who applied to the
endodontics clinic. The total number of teeth required for canal treatment is 3462. Of these
teeth, 2120 (61.2%) were molar teeth, 924 (26.7%) were in the front group teeth and 417
(12.1%) were premolar teeth and there was a statistically significant difference between the
groups ( P <0.05). Of the 2380 patients, 856 needed multiple root canal treatment. When the
patients recieved to our clinic for root canal treatment are evaluated, it is seen that the number
of patients who applied for molar teeth canal treatment is quite high and after molar teeth,
premolar and front teeth scores respectively. Considering the treatment needs of the patients,
it can be said that oral care of the patients in the posterior teeth is inadequate and needs more
treatment. In addition, more than one-third of patients require more than one tooth canal
treatment. For that, we think that oral hygiene awareness should be increased by training for
general oral care, especially for the maintenance of back group teeth.
Keywords: Root canal treatment, radiography, endodontics clinic, oral hygiene
GİRİŞ
Endodontik tedavinin amacı kök kanalındaki organik ve inorganik dokuların uzaklaştırılarak
kök kanalının temizlenmesi ve şekillendirilmesi işlemi yapıldıktan sonra, kök kanallarının
biyolojik olarak uyumlu materyaller ile kök ucuna kadar sızdırmaz bir şekilde üç boyutlu
olarak doldurulmasıdır.[1]
Günümüzde hastaların fonksiyonel ve estetik kaygıları daha da artmıştır, bunun neticesinde
doğal dişlerin korunması ve ağızda tutulması ile ilgili yöntemler gittikçe popüler hale
gelmektedir [2]. Bu sebeple, hastaların bu kaygılarından dolayı dişlerini mümkün olan en
uzun sürede ağızda tutma çabaları özel klinik, ağız diş sağlığı merkezleri ve diş hekimliği
fakültelerine başvuruları arttırmıştır. Tüm bunların beraberinde diş tedavi maliyetlerinin de
yükselmesi nedeniyle endodontik tedavi diş hekimliğinde vazgeçilemez bir bölüm haline
gelmiştir.[3]
Diş hekimleri dişlerin ağızda tutulmasına yardımcı olarak birçok komplikasyonun da önüne
geçmektedir. Örneğin diş çekiminden sonra oluşacak kanama bozuklukları, yara
iyileşmesindeki gecikmeler ve bunların yanında gelişecek hipertansiyon gibi sistemik
hastalıkların ortaya çıkması gibi komplikasyonlar doğal dişlerin ağızda tutulmasıyla
engellenebilmektedir [4].
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Endodontik tedaviden sonra yapılan restorasyonun kalitesi ve zamanında yapılması da
önemlidir. Bazı çalışmalar endodontik tedavi sonrası yapılan restorasyonun kalitesinin çoğu
zaman endodontik tedavi görmüş dişlerin tedavi başarını etkileyen önemli bir faktör olduğunu
bildirmektedir [5, 6]. Ayrıca kalıcı bir koronal restorasyonun yapılma zamanlaması,
endodontik tedavi görmüş dişlerin ağızda uzun süre tutulmasında da önemli bir faktördür, bu
sebeple endodontik tedavi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sızdırmaz bir
koronal restorasyon yapılmalıdır[7, 8].
Kök kanal tedavisi her dişin kök anatomisindeki farklılıklar, kanal sayısındaki varyasyonlar,
tedavi süresinin uzun olması ve genellikle geniş çürük içeren dişlerde endike olmasından
dolayı, bu konuda tecrübeli olmayan diş hekimleri kök kanal tedavisi yapmaktan
kaçınmaktadır. Kök kanal tedavisi yapıldıktan sonra başarı oranları da dişin ağızda kalması
açısından önemlidir. Yüksek başarı oranları genellikle endodonti konusunda uzman ya da
tecrübeli hekimler tarafından yapılan tedavilerde izlenmektedir. Pratisyen diş hekimleri
tarafından yapılan kök kanal tedavilerini değerlendiren çalışmalarda başarılı kök kanal
tedavilerinin oldukça düşük oranlarda olduğu bildirilmiştir.[9, 10]
Endodonti konusunda tecrübeli olmayan diş hekimleri tarafından yapılan tedavilerdeki düşük
başarı oranı nedeniyle hastalarda geri dönüş çok olmaktadır ve bu da endodontik tedavi
ihtiyacı olan hastalarca göz önünde bulundurulmaktadır. Endodontik tedavi ihtiyacı olan
hastalar bu durumları göz önünde bulundurarak ve tekrardan tedavi olma riskini en aza
indirmek için tedavi başarısı daha yüksek olan kanal tedavisi konusunda uzman ya da
tecrübeli diş hekimleri aramaktadır. Bu sebeple özellikle son yıllarda diş hekimliği
fakültelerine başvuran hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle kanal tedavisindeki
zorluklar nedeniyle endodonti kliniğine başvuran hasta sayısı oldukça fazladır. Bu doğrultuda
Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti kliniğine başvuran hastaların
endodontik tedavi ihtiyaçlarını diş gruplarına göre belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖTEM
Bu çalışmada, 2016-2017 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti kliniğine kanal tedavisi yaptırmak için başvuran 2380 hastanın panoromik ve
periapikal radyografları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların röntgen kayıtlarında
daha önce kanal tedavisi görmemiş ve kanal tedavisi ihtiyacı olan ya da kanal tedavisi
yapılmış ve kanal tedavisinin yenilenmesi gereken hastaların dişleri diş gruplarına göre
belirlendi. Kanal tedavisi gerektiren dişler belirlenirken diş grupları üçe ayrıldı. Diş grupları
sırasıyla, ön grup dişler, premolar dişler ve molar dişler olarak ayrıldı. Ayrıca diş gruplarına
göre değerlendirme yapılırken kanal tedavisi için başvuran hastaların cinsiyet farklılıkları da
kaydedildi. Çalışmamızda kaydettiğimiz veriler Tablo 1.’de verilmiştir. Elde edilen verilerin
istatistiksel analizi, SPSS 21.0 windows versiyonu kullanılarak yapıldı, Chi-square testi
kullanıldı ve P<0.05 anlamlı kabul edildi.
Tablo 1. Çalışmada kaydedilen veri grupları
Cinsiyet
Erkek
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Diş grupları

Kadın
Ön dişler
Premolar dişler
Molar dişler

BULGULAR
Endodonti kliniğine başvuran hastalar cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde 1216
(%51,1)’sı kadın, 1164 (%48,9)’ü erkeklerden oluşmaktadır ve cinsiyet bakımından
istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır. Radyografik kayıtları incelenen 2380 hastada kanal
tedavisi gerektiren toplam diş sayısı 3462’dir. Bu dişlerden 2120 (%61,2)’si molar dişler, 924
(%26,7)’ü ön grup dişler ve 417 (%12,1)’si premolar dişler olarak belirlenmiştir ve diş
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (P<0.05) (Tablo 2). Ayrıca 2380
hastanın 856’sında birden çok dişinde kanal tedavisi ihtiyacı olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2. Kök kanal tedavisi ihtiyacının gruplara göre dağılımı
Cinsiyet
Erkek
1216 (%51,1)
Kadın
1164 (%48,9)
Ön dişler
924 (%26,7)
Diş grupları
Premolar dişler
417 (%12,1)
Molar dişler
2120 (%61,2)
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Son yıllarda artan estetik kaygı diş hekimliğinde de estetik gelişmeleri beraberinde getirmiştir.
Diş kaybından sonra hastalar kaybettikleri dişin yerine yenisini yaptırmak için ya sağlıklı
dişlerini kron köprü restorasyonları için feda etmek ya da cerrahi işlemlerle implant yaptırmak
zorunda kalmaktadırlar. Bu süreçlerin zorluğu, maliyeti gibi dezavantajların yanında doğal
dişlerin estetik ve fonksiyonu daha iyi sağlayabilmesi gibi avantajlarından dolayı hastalar
doğal dişlerini mümkün olan en uzun süre kullanmak istemektedirler. Bu sebeple doğal
dişlerini ağızda tutmak için kanal tedavisi endikasyonu olan dişlerini kurtarmak
istemektedirler.
Kanal tedavisi zor ve komplike bir işlem olduğundan hastalar son yıllarda genellikle kanal
tedavisi konusunda tecrübeli ya da uzman hekimlere başvurmak için diş hekimliği
fakültelerinin yolunu tutmaktadırlar. Literatür taramamızda kanal tedavilerinin kalitesini
değerlendiren çalışmalar olmakla birlikte [9, 10], diş hekimliği fakültelerine başvuran
hastaların daha çok hangi diş grupları için başvuruda bulunduğunu ortaya koyan ve
çalışmamızla kıyaslayacak çalışmalara rastlayamadık. Bu sebepten dolayı hastaların daha çok
hangi dişlerin bakımında daha eksik olduğunu ortaya koymak ve kanal tedavisi ihtiyaçlarının
hangi diş gruplarında yoğunlaştığını belirlemek için bu çalışmayı planladık. Bu bağlamda
kanal tedavisi yaptırmak için kliniğimize başvuran hastalar değerlendirildiğinde cinsiyet
açısından bir farklılık gözlemlenmemiştir. Molar diş kanal tedavisi yaptırmak için başvuran
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hasta sayısının oldukça çok olduğu görülmektedir. Molar dişlerden sonra ise sırasıyla ön grup
ve premolar diş şikayetiyle gelen hastaların olduğu görülmektedir. Hastaların tedavi
ihtiyaçları göz önüne alındığında arka grup dişlerde hastaların ağız bakımının daha yetersiz
olduğu ve bu bölgede daha çok tedavi ihtiyacı olduğu söylenebilir. Ayrıca hastaların üçte
birinden fazlasında birden çok dişte kanal tedavisi ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde genel ağız bakımı, özellikle de arka grup dişlerin bakımı için eğitim
vererek ağız hijyen bilincinin arttırılması gerektiğini düşünmekteyiz.
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ÖZET
Bu çalışmada kayıt dışı ekonomi tanımlanmış, kapsamına ve genel özelliklerine değinilmiş,
kara para ile ilişkisi ele alınıp incelenmiştir. Ayrıca kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran
nedenler, kayıt dışı ekonominin ölçüm yöntemleri, boyutları, etkileri açıklanmıştır. Ancak
çalışmanın asıl amacını oluşturan, Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi oluşturan nedenler ve
Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı hale getirebilmek için alınması gereken önlemler
konusunda, özgün yaklaşımla tespitler yapılmaya çalışılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Hem gelişmiş ülkeler de hem de gelişmekte olan ülkelerde resmi olmayan bir ekonomik yapı
durumundaki yer altı ekonomisi dediğimiz kavram zaman içerisinde oldukça genişlemiş ve bir
sektör ve belki de ayrı bir ekonomi haline gelmiştir. Özellikle bu durum konumu itibariyle
geçiş yolları üzerinde bulunan ülkemiz öznelinde ayrı bir önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı Ekonomi, İllegal Yöntemler, Türkiye, Öneriler
ABSTRACT
In this workout, non-observed economy is defined, its scope and general features are
mentioned, its relationship with black money is examined. Besides, causes which create nonobserved economy, measurement methods of non-observed economy, its size, effects are
explained. However, causes which create non-observed economy in Turkey and precautions
to get non-observed economy registered inTurkey, which are the subjects create the main
purpose of the workout, there tried to make determinations by an original approach and
solution suggestions are given.In developed countries and in developing countries, we called
as concept of underground economy which an unofficial state economic structure, greatly
extended over time and become a sector and perhaps a separate economy. Particularly this
situation in the subjective of our country where located on transition roads by location
isshowing a separate importance.
Keywords: Underground Economics, Illegal Methods, Turkey, Suggestions.

GİRİŞ
Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi, özel ya da tüzel kişilerin her türlü iktisadi
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan, kamu harcamalarının finansmanı için devletin
egemenlik gücünü kullanarak aldığı bir paydır. Ancak, bazı mükellefler çeşitli nedenlerle bu
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gelirlerinden devlete hiç pay vermemek ya da daha az vermek için kayıtlarının bir kısmını
veya tamamını kayıt dışına çıkarma eğilimindedirler (Sarılı,2002:32)
Kayıt dışı ekonomi adından da anlaşılacağı üzere en basit haliyle kayıt altına alınmamış
faaliyetlerden oluşmaktadır. Yer altı ekonomisi, gizli ekonomi, kayıtsız ekonomi ve gölge
ekonomisi gibi terimlerle de isimlendirilen kayıt dışı ekonomi günümüz dünyasında ve
ülkemizde de oldukça önemli boyutlara ulaşmış durumdadır. Evde üretim gibi piyasa dışı
ekonomik faaliyetlerden oluşabileceği gibi illegal ekonomik faaliyetlerden de oluşabilir ve
insanlar, vergi ve sosyal güvenlik primlerindeki ağır yüklerden kaçınarak kayıt dışılığa
yönelebilirler. Yüksek bir oranda seyreden vergi oranları ve sosyal güvenlik primleri, erken
emeklilik ve işsizlik gibi faktörler kayıt dışılığa yönelişi arttırmaktadır. Yıllar boyu yüksek
enflasyon süreçleri ve bununla beraber yaşamış olduğumuz ulusal ve küresel krizlerin de kayıt
dışılığa yönelişteki payı inkâr edilemez (Bozkurt,2014:42).
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI
Ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili kayıtların
tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında
kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir. Diğer bir ifadeyle, kayıt dışı ekonomi resmi
kayıtlara girmeyen, kanuni belgelerle belgelendirilmeyen, yetkili kamu organlarınca normal
kurallar çerçevesinde kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmayan
ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır. “Genel olarak bir tanım yapmak gerekirse, kayıt
dışı ekonomi, gayri safi milli gelir hesaplarını elde etmede kullanılan bilinen istatistik
yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümüdür”
(Derdiyok, 1993: 54).
Kayıt dışı ekonomi kavramı yerine; yeraltı ekonomisi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi,
saklı ekonomi, ikinci ekonomi, kara ekonomi, illegal ekonomi, kravatsız ekonomi, düzensiz
ekonomi, paralel ekonomi, faturasız ekonomi, görünmez ekonomi, marjinal ekonomi, gölge
ekonomi, kayıp ekonomi ve vergisiz ekonomi gibi kavramlar da kullanılmaktadır. “Vergisel
anlamda ise kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma veya vergiden kaçınma güdüsü ile vergi
idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış faaliyetler bütünüdür” (Altuğ, 1994a: 15).
Kayıt dışı ekonomiye ilgi II. Dünya savaşı sonrasında başlamış, Fransa’da ilki 1936’da
sonraki 1940 yılında olmak üzere kayıt dışı istihdam konusunda yasal düzenlemeler yapılmış,
ilk defa 1958 yılında Cagan tarafından A.B.D.’de kayıt dışı ekonominin hacmi ölçülmeye
çalışılmıştır. Konunun hala güncel olmasının nedeni ise, genellikle bir sorun olarak görülen
olgunun ortadan kaldırılamamış olmasıdır. Kayıt dışı sektörün büyüklüğünün, başta işsizlik
oranı, bölgeler arasında gelir farklılığı, kişi başına düşen gelir ve hatta enflasyon olmak üzere
bütün sosyoekonomik göstergelere etkileri olacağıdır. Kayıt dışı ekonominin, kaynak
dağılımında etkinlikten uzaklaşma ve gelir dağılımını bozucu etkileri nedeniyle ekonomide
yarattığı refah kaybı, rekabette eşitliği bozması gibi ile devletin varlığına olan kamu güvenini
sarsması diğer olumsuzlukları arasında sayılabilir. Kayıt dışı ekonominin en önemli
olumsuzluklarından biri de vergi kaybı yaratmasıdır (Yurdakul, 2008: 206).
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Belirli faaliyetler, hem ekonomik alanda üretken, hem de tamamen yasal olduğu halde çeşitli
nedenlerle kamu otoritelerinden saklanmaktadır. Buradaki amaç; gelir, katma değer ve diğer
vergilerden, sosyal güvenlik katkılarını ödemekten, kanunla belirlenmiş yasal
düzenlemelerden (asgari ücret, güvenlik standartları vb.) kaçınma şeklinde özetlenebilir.
Ülkemizde vergisel açıdan kayıt dışı ekonomik faaliyetler, vergi dairesinde mükellefiyet
kaydı bulunmayanlar ya da vergi mükellefiyet kaydı bulunduğu halde, gerçekleştirdikleri
işlemleri gerçek vekille kayıtlara yansıtmayanlar tarafından yürütülmektedir. Esnafın vergi
dairesine kayıt yaptırmadan marangozluk, terzilik benzeri işler yapması, tüccarın fatura
düzenlemeden mal satması, tüketicinin alışverişte belge almaması, sanayicinin ürettiği
ürünleri belgesiz satması, işverenin daha yüksek ücret alan işçisinin ücretini asgari ücret
olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmesi, doktorun hastadan aldığı ücret karşılığında
belge vermemesi gibi işlemler kayıt dışı ekonomiyi oluşturmaktadır (Tepav, 2006: 68).

EKONOMİ

KAYITDIŞI
EKONOMİ

KAYITLI
EKONOMİ

KAMU
SEKTÖRÜ

KAYITLI ÖZEL
SEKTÖR

YASAL SEKTÖR

YARI KAYITLI

TAMAMEN
KAYITDIŞI
SEKTÖR

YASADIŞI
SEKTÖR

İNFORMAL
SEKTÖR

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN SEBEPLERİ
Ekonomik literatürde kayıt dışı ekonominin artan vergi yükü ve sosyal güvenlik payları, resmi
ekonomide özellikle emek piyasalarında artan düzenlemeler, haftalık çalışma saatlerinde
azaltmaların zorlaştırılması, vergi moralinin düşmesi ve erken emeklilik gibi çok önemli
nedenleri vardır. Vergi yükünün ve sosyal güvenlik paylarının artışı artan yer altı ekonomik
faaliyetlerinin arkasındaki en önemli faktördür. Bilindiği gibi vergiler ekonomik ajanların
emek-boş zaman seçimlerini etkiler ve aynı zamanda emek arzını yeraltına veya ekonominin
vergi dışı sektörlerine doğru harekete geçirir. Resmi ekonomide işverenler için toplam emek
maliyeti ve emeğin vergi kazancı arasındaki farklılık arttığı zaman yer altı ekonomik
faaliyetlerinin artması beklenmektedir. Bu iki konu arasındaki farklılık toplam vergi yükünü
gösterir ve bu nedenle sosyal güvenlik sistemine bağlıdır. Yüksek vergi ve sosyal güvenlik
payları işverenler için daha düşük vergi geliri ortaya çıkarabilir ve bu yüzden bu işverenleri
daha düşük ücret oranlarından kaçınacakları yer altı ekonomisinde çalışmaya teşvik
eder(Öğünç ve Yılmaz, 2000: 3).
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Kayıt dışı ekonominin, mali, ekonomik, politik, sosyal, psikolojik ve hukuki birçok sebebi
bulunmaktadır. Bu çerçevede, ülkenin ekonomik sistemi ve yapısal özelliklerinin kayıt dışılığı
oluşturmada rol oynadığı görülmektedir. Özellikle, istihdam açısından bakıldığında,
ekonomide küçük işletmelerin yaygınlığı ile tarım ve hizmetler sektörüne dayalı faaliyetlerin
ağırlıkta olması kayıt dışılığa yol açan önemli etkenlerdir. Ekonominin azgelişmişliği, yüksek
enflasyon, ekonomi politikaları, istikrarsızlık, krizler, kayıtlı ekonomide istihdam ve gelir
imkânlarının kısıtlı ve yüksek maliyetli olması, kayıt dışılığı etkileyen unsurlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik sebeplere ek olarak, hızlı nüfus artışı, köyden kente göç ile
birlikte oluşan işsizlik ve çarpık kentleşmenin, işgücü piyasasında olumsuzluklara yol açarken
kayıt dışı istihdama da zemin hazırlamakta olduğu belirtilmektedir. Özellikle, yüksek işsizlik
oranının söz konusu olduğu durumlarda, kayıt dışı ekonomiye giriş ve çıkışların daha az
maliyette gerçekleşeceği varsayımı altında, kayıt dışı istihdamda büyüme olması
muhtemeldir. Buna ek olarak, kişi başına harcanabilir geliri düşük olan ülkelerde, kayıtlı bir
işten elde edilen gelir belirli bir yaşam düzeyi için yeterli olmamakta; ikinci bir işte çalışma
ise kayıt dışı kalmaktadır (Us,2004: 10).
Kuşkusuz kayıt dışı ekonominin, ekonomik nedenlerinin yanı sıra sosyolojik nedenleri de
vardır. Örneğin, hızlı nüfus artışı ve göçün doğurduğu işsizlik ve çarpık kentleşme işgücü
piyasasını olumsuz etkilemekte ve bu durum kayıt dışı istihdama ortam hazırlamaktadır.
Kentleşme ve nüfus artış hızları dikkate alındığında, metropol niteliği kazanan yerleşme
merkezlerinde ortaya çıkan sorunlar giderek ağırlaşmakta, bu durum yeni değer yargılarının
oluşmasına ve yasalara itaat eğiliminin azalmasına yol açmaktadır. Ayrıca ülkenin eğitim
düzeyinin düşüklüğü vergi bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılamamasına, vergi ve diğer yasal
yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilememesine neden olmaktadır(DPT, 2001: 1).
Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında en temel sebeplerden biri, insan ihtiyaçlarının
sonsuz fakat kaynakların sınırlı olması gerçeğidir. İnsan, daha iyi bir hayat şartını
sağlayabilmek yani daha çok gelir ve servete sahip olmak ve harcama yapabilmek için
kazancını devletle paylaşmayı arzu etmez. Bunun yanında iktisadi faaliyetlerini kayıt dışında
sürdüren bir kişi, alıştığı tüketim düzeyinden daha düşük bir tüketim düzeyine geçmek
istemeyecektir. Dolayısıyla sorunların temelinde insanların kendi faydalarını maksimize etme
isteği yatmaktadır(Baldemir vd, 2010:3).

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN KURUMSAL NEDENLERİ
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Sağlam
Bürokratik
Yapılanma

Yolsuzlukla
Mücadelede
Başarı
Kayıt Dışının
Azalması

Etkin Çalışan
Kurumsal Yapı
Etkin Denetim
(Müeyyidelerin
Uygulanması)

Hukukun
Üstünlüğünün
Benimsenmesi

Bürokrasiye
Daha Çok
Yatırım

Yükselen Vergi
Gelirleri

Kaliteli Kamu
Hizmetleri

Geniş Vergi
Tabanı

Kayıt Dışının
Daha da
Azalması

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN HUKUKİ VE İDARİ NEDENLERİ

düşük
cezalar

hukuki ve
idari nedenler

E-devlet
hizmetlerinin
yaygınlaşmaması

bürokratik
işlemlerin
fazlalığı

düşük
cezalar

bilgi teknolojilerinin
yetersizliği

mevzuat
boşlukları

sürekli
değişen
kanunlar

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN SINIFLANDIRILMASI
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Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri dört kategori altında gruplandırılabilir(Sennholz, 2003: 4):
Vergi otoritelerine rapor edilmeyen gelir getirici ekonomik faaliyetler.
Zorunlu hükümet lisansları, emek kanunları, tarımla ilgili hükümet düzenlemeleri, ihracat
ve ithalat kontrolleri, para ve bankacılık üzerindeki hükümet kontrolleri, enerji üretimi ve
dağıtımı ile ilgili hükümet kontrolleri vb. kurallara uymadan yapılan ekonomik üretimler.
Kurallara uymayanlar vergilerden kaçabilir veya kaçmayabilir, ama onların hepsi illegal bir
şekilde çalışır.
Sosyal güvenlik yardımı ya da kamu yardımı alan kar sahiplerinin transferleri vasıtasıyla
üretim faaliyeti. Onların çalışma özgürlüğü katı bir şekilde kısıtlanmıştır.
İkamet statüleri olmaksızın yabancılar tarafından gerçekleştirilen illegal ekonomik
faaliyetler. Onlar gelir vergisi ve diğer vergileri ödeyebilirler ama sınır dışı edilme korkusuyla
kayıt dışında kalmalıdırlar.
Literatürde kayıt dışı ekonomi ile ilgili pek çok isim kullanılmaktadır. Bunlar: yer altı, gizli,
gri, gölge, enformel, gizli kapaklı, illegal, gözden kaçmış, rapor edilmemiş, kayıt edilmemiş,
ikinci, paralel ve kara(Feige, 1990).
Genel olarak dört tür spesifik kayıt dışı ekonomi ayrımı yapılmaktadır(Feige, 1990);
1-)İllegal Ekonomi
İllegal ekonomi, yasal ticaret şekillerinin faaliyet alanını tanımlayan legal durumlara
uyulmadan izlenen ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan gelirden oluşur. İllegal ekonomiye
katılan kişiler yasaklanan mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile uğraşırlar.

2-)Kayıt Edilmeyen Ekonomi
Kayıt edilmeyen ekonomi, istatistiksel devlet kurumlarının rapor gereksinimlerini tanımlayan
kurumsal kurallardan kaçınmaktan kaynaklanan ekonomik faaliyetlerden oluşur. Özetle,
mevcut kurallar ve sözleşmeler altında milli hesaplama sistemlerine kayıt edilmesi gereken
fakat kayıt edilmeyen gelirin miktarıdır.

3-)Rapor Edilmeyen Ekonomi
Rapor edilmeyen ekonomi, vergi yasasındaki kodlamalar gibi kurumsal olarak oluşturulan
mali kurallardan kaçmak veya kaçınmaktan kaynaklanan ekonomik faaliyetlerden oluşur.
Rapor edilmeyen ekonominin özeti, vergi otoritesine rapor edilmesi gereken fakat rapor
edilmeyen gelirin miktarıdır.

Tablo 1: Kayıt dışı Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
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Faaliyetler
İllegal
Faaliyetler

Legal

Parasal İşlemler
Parasal Olmayan İşlemler
Çalıntı mallarla ticaret, Uyuşturucu Takas; uyuşturucu, çalıntı mallar,
madde işleri ve imalatı, Fahişelik,
kaçakçılık vb. Kendi kullanımı için
uyuşturucu
üretmek,
kendi
Kumar, Kaçakçılık ve Dolandırıcılık
kullanımı için hırsızlık yapmak
Vergi Kaçırma

Vergiden
Kaçınma

Vergi Kaçırma

Kendi çalışmasından

İşçilerin
sayısını az

Yasal mal ve İşlerin hepsini
hizmet takası
kendi
kendine
veya komşuların
yardımıyla
yapma

Faaliyetler

elde edilen ve rapor
edilmeyen gelir; legal
mal ve hizmetler ile
ilgili rapor edilmeyen

gösterme

Vergiden
Kaçınma

işlerden kaynaklanan
ücretler ve maaşlar
Kaynak: Schneider ve Enste, 2000.

KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Kayıt dışı ekonomiyi ölçme teşebbüsleri ilk olarak onu tanımlama problemiyle yüz yüze gelir.
Çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir tanım şöyledir: resmi olarak hesaplanan (veya
gözlemlenen) Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)’ya katılan ama şu anda kayıt dışı olan tüm
ekonomik faaliyetlerdir. Örneğin bu tanım Edgar L. Feige(1989,1994), Schneider(1994a),
Frey ve Werner Pommerehne(1984) ve Herald Lubell(1991)’de kullanılmıştır.(Schneider ve
Enste,2000,s.78) GSMH anlamındaki kayıt dışı ekonomi; tanım olarak GSMH hesapları
içinde olmasına rağmen kapsanamayan üretim ve gelirlerin büyüklüğünü, vergi açısından;
vergilenmesi gerektiği halde, çeşitli sebeplerle vergi yetkililerinden gizlenen ve
denetlenemeyen gelirleri, istihdam açısından; sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olmadan
çalışan kesimleri ve toplam istihdam kayıtlarında gözükmeyen ve işsiz olduğu kabul edilen
eksiklikleri ifade etmektedir. “Kayıt dışı ekonomi” deyimi ülkemizde bütün bu alanları
kavrayacak bir deyim olarak kullanılmaktadır.(Ilgın, 2002: 145-146) Tablo 1 de kayıt dışı
faaliyetlerin sınıflandırılması verilmektedir (Schneider ve Enste, 2000: 79).
Kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomiye nispetle büyüklüğünü tespit etmek amacıyla bazı
yöntemler geliştirilmiştir. Birçok varsayıma dayalı olarak yapılan bu çalışmaların bir
ölçümden ziyade “tahmin çalışması” olduğunu, farklı yöntemlerle, hatta aynı yöntemle
yapılsa bile farklı varsayımlarla çok farklı sonuçlara ulaşılabileceğini belirmek gerekmektedir.
Her yöntem kayıt dışılığa farklı bir açıdan yaklaşmakta ve kapsama alanları farklı
olabilmektedir. Bu açıdan, tahmin çalışmaları yapılırken, kapsamın iyi belirtilmesi,
varsayımların mümkün olduğunca gerçekçi yapılması, ulaşılan sonuçların diğer bulgularla
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tutarlılığının sınanması ve muhtemel hataların belirtilmesi gerekmektedir. Tahmin
yöntemleriyle; kayıt dışı ekonominin mutlak ve nispi büyüklüğünün, zaman içinde büyüme
hızının, yol açtığı vergi ve sosyal güvenlik prim kayıplarının ne kadar olduğu gibi sorulara
cevap aranmaktadır(Ilgın, 2002: 146).
Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün ölçümüyle ilgili olarak temelde üç önemli yaklaşım söz
konusu olmaktadır. Bunlar; doğrudan yaklaşımlar, dolaylı yaklaşımlar ve model yaklaşımıdır.
Doğrudan Yaklaşımlar: Bunlar ya gözlemleri ve gönüllü cevaplara dayanan örnekleri ya da
vergi denetimi ve diğer rızaya bağlı metotları kullanan mikro yaklaşımlardır. Örnek gözlemler
kayıt dışı ekonomiyi ölçmede ülkelerin bir kısmında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
metodun ana avantajı kayıt dışı ekonominin yapısı hakkında detaylı bilginin elde
edilebilmesidir.(Schneider ve Enste, 2000: 91) Seçilen bir alanda ve sınırlı bir örnekten
hareketle yapılan bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar birleştirilerek seçilen işkolundaki
veya farklı işkollarındaki araştırmalarla birleştirilerek ülkenin bütünündeki kayıt dışılığın
boyutu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.(Ilgın, 2002: 147).
Dolaylı Yaklaşımlar: Bu yaklaşım aynı zamanda gösterge yaklaşımı olarak da
adlandırılmaktadır. Makroekonomik bir yapı arz etmektedir ve kayıt dışı ekonominin zaman
içerisindeki gelişimi hakkında bilgileri de içeren çeşitli ekonomik ve diğer göstergeleri
kullanmaktadır(Schneider ve Enste, 2000: 92). Bu yöntemlere dolaylı denilmesinin sebebi,
başka amaçlar için hazırlanan milli muhasebe hesapları, parasal büyüklükler, demografik
göstergeler, vergi istatistikleri gibi verilerin ve bu verilerdeki gelişmelerin analiz edilmesi
esasına dayalı olmalarındandır(Ilgın, 2002: 147).
Model Yaklaşımı: Model yaklaşımı kayıt dışı ekonomiyle ilgili açık bir şekilde çoklu
nedenler ve aynı zamanda çoklu etkiler varsayımı yapar(Schneider ve Enste, 2000: 97). Bu
metot kayıt dışı ekonominin sebepleri ve etkileri üzerine odaklanır(Frey ve Schneider, 2000:
5). Kayıt dışı ekonomi kavramı çoğu kez vergilendirmeden kaçan işlemleri ifade etmek için
kullanılmaktadır. Kayıt dışı ekonomi kavramının vergilemeden kaçan işlemleri ifade etmek
için kullanılması, resmi GSMH tahminlerinin gelir vergisi beyannamelerinde bildirilen
gelirden hareketle yapılması durumunda anlamlı olur. Bu durumda vergilendirmeden kaçan
ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin doğurduğu gelir, gelir vergisi beyannamelerinde yer
almayacağından GSMH tahminlerine yansımaz ve kayıt dışı ekonomi beyan edilmeyen gelir
miktarına eşit olur(Candan, 2007: 4).

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ETKİLERİ
Kayıt dışı ekonominin en belirgin negatif etkisi ekonomik politikaları oluşturma sürecinde
görülür. Geniş hacimde bir kayıt dışı ekonomi, işsizlik, milli gelir vb. resmi makroekonomik
büyüklükleri çarpıtarak, bu verilerin güvenilirliğini azaltır. Bu verilerden yola çıkılarak
oluşturulan ekonomik politikaların etkinliğini sınırlayabilir ya da tamamen ortadan
kaldırabilir. Çünkü yeterince etkin parasal ve mali politikalar oluşturabilmek için üretim ve
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istihdam gibi anahtar istatistiklerde belirli bir kesinliğin olması şarttır(Çetintaş ve Vergil,
2003: 20).
Kayıt dışı ekonomi sosyal güvenlik kurumlarının finansal pozisyonlarını zarara uğratabilir.
Kayıtsız firmalar sosyal güvenlik katkılarını ödemezler. Kayıt dışı ekonomi aynı zamanda
hükümetin vergi gelirini düşürür ve düşen vergi geliri hükümetin düşük gelirli insanlara
sosyal transferlerini sınırlar. Sosyal transferlerin sınırlanması düşük gelirli insanlar için daha
zorlu yaşam standartlarına neden olabilir ve toplumdaki sosyal tansiyonu arttırabilir(Öğünç ve
Yılmaz, 2000: 5-6).
Kayıt dışı Ekonominin Bir Değerlendirmesi ve Türkiye’de ödenmemesine neden olmakta ve
devletin vergi gelirleri azalmaktadır. Vergi gelirlerinin azalması sebebiyle ise bütçe
finansmanının sağlanması için borçlanma yoluna gidilmektedir. Borçlanma sonucunda ise faiz
oranlarında yükseliş yaşanmakta; faizlerdeki artış yatırımları azaltarak, gerek milli geliri
gerekse istihdamı olumsuz etkilemektedir. Bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finansmanı
sonucu artan faizler sebebiyle kamu borçlanma maliyetinde artış kaydedilmekte; dolayısıyla,
bütçe açıkları giderek artmaktadır(Us, 2004: 13).
Toplanan vergilerin verimli alanlarda kullanılmaması, israfa varan kamu harcamaları, devlet
kadrolarının popülist nedenlerle aşırı şişirilmesi gibi faktörler mükelleflerin devlete olan
güvenini sarsmakta ve vergi ödememe yoluna gitmelerine ortam hazırlamaktadır(Işık ve Acar,
2003: 122).
Kayıt dışı ekonomi, resmi ekonomi üzerinde bazı pozitif etkilere de sahiptir. Bir ülke
ekonomisinde istihdam ortaya çıkarır. Kayıt dışı ekonomiyi oluşturan firmalar kayıtlı
firmalardan daha düşük maliyet yapısına sahip olurlar ve bu yüzden onların emek talebi resmi
ekonomideki firmalardan daha yüksek olabilir. Ayrıca Kayıt dışı ekonominin bir sonucu
olarak sosyal refah seviyesi artabilir. Firmalar mallarını ve hizmetlerini genel piyasa
fiyatlarından daha düşük bir fiyatta satabilirler ve bu yüzden daha düşük fiyatlar toplumun
satın alma gücünü arttırabilir ve halkın genel refah seviyesi artar(Öğünç ve Yılmaz, 2000: 6).
Kayıt dışı ekonomiye yol açan güçleri anlamak onunla mücadele etmek için doğru politika
reçetelerini bulunmasına yardım eder. Kayıt dışı ekonominin nedenleri konusunu anlamanın
en iyi yolu ekonomik ajanların (bireyler veya firmalar) karşı karşıya kaldığı teşvikleri analiz
etmektir. Bunun için resmi ekonominin dışına çıkarak kayıt dışı ekonominin faydalarını ve
maliyetlerini tanımlamaya gereksinimimiz vardır. Literatürde söz edilen en baskın faktör
vergi oranlarıdır. Yaygın tema, yüksek vergilerin(hem marjinal hem de toplam da) ekonomik
ajanların kararları üzerinde negatif bir etkiye sahip olacağı şeklindedir(Eilat ve Zinnes, 2000:
14).Kayıt dışı ekonominin önemi özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve etkin piyasa
faaliyetlerini desteklemek için yasal ve politik kurumların yeterli olmadığı geçiş
ekonomilerinde ortaya çıkmaktadır. Bir ülkede resmi olmayan ekonominin büyüklüğünü tam
olarak ölçmek zordur. Bununla birlikte bazı araştırmacılar gayri safi yurtiçi hâsılada resmi
olmayan ekonominin payını dolaylı olarak tahmine çalışmışlar ve kayıt dışı ekonominin
önemli bir boyutta olduğunu görmüşlerdir*(Choi and Marcel, 2005: 817).
KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ULUSLARARASI BOYUTLARI
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Tüm ülkeler açısından Kayıt dışı ekonomi bir problem niteliğindedir. Ülkelerin farklı sosyal
ve kültürel yapıları, farklı hukuk sistemleri, farklı gelir seviyeleri ve refah düzeyleri gibi
etmenler, kayıt dışı ekonominin boyutlarını ülkeden ülkeye farklılaştırmaktadır. Ülkelerin
kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin edebilmek adına kullandığı ölçüm yöntemleri de
farklılaşmaktadır. Kimi ülkelerde GSMH yöntemi kullanılırken kimi ülkelerde işlem hacmi
yöntemleri kullanılabilmektedir. 1977 yılında Gutmann tarafından yapılan çalışmada 1976
yılına dair kayıt dışı ekonomi hesaplanmaya çalışılmış; 2. Dünya Savaşı döneminde
Amerika'daki nakit para talebinin, vadesiz mevduat talebinden daha fazla arttığını ve artan
nakit para talebinin kayıt dışı ekonominin artmasındaki en önemli göstergelerden biri olduğu
soncuna varılmıştır Vito Tanzi 1983 yılında 1930-1980 yılları için Amerika'daki kayıt dışılığı
para talebi yöntemi ile hesapladığı çalışmada, 2. Dünya Savaşı döneminde %1.41'den %3.78
yükselen kayıt dışılığın savaş sonrasında azaldığını fakat 1965 sonrasında %2.5'ten %4.49'a
yükseldiğini bulmuştur. 1997 yılında bu çalışmanın düzenlenmesi adına Lippert ve Walker
tarafından yapılan bir başka çalışmada kayıt dışı ekonomi ile mücadele için gerekli yollar
eklenmiştir. Bu bağlamda vergi oranlarını düşürülmesini ve vergi tabanının genişletilmesini,
vergi uygulamalarının basitleştirilip kayıt dışı ekonominin hesaplanmasını kolaylaştırmak
adına sağlıklı veri tabanları oluşturulması gerektiğini salık vermişlerdir (Özbek,2016:52,53).
Kayıt dışı ekonomiyi ölçmek adına yapılan çalışmalarda isminden sıkça bahsettiren bilim
insanlarından biri Friedrich Schneider'dir. Özellikle 8-10 yıllık zaman serilerini kullanarak
farklı ülkelerin veya ekonomik birliklerin kayıt dışı ekonomilerini farklı yöntemlerle
hesaplamaya çalışmıştır. Schenider 2000 yılında Enste ile 76 ülke için yaptığı çalışmada, üç
farklı hesaplama yöntemini kullanmıştır ve bu çalışma neticesinde 1990-2000 yılları arasında
kayıt dışı ekonominin arttığı sonucuna varmıştır. 2007 yılında Torgler ile yaptığı çalışmada,
daha önceki çalışmalarından derledikleri veriler kullanılarak 1990, 1995 ve 2000 yılları
özelinde, ortalama 90 ülke için bir hesaplamalar yapılmış fakat hesaplama bulgularından
ziyade kayıt dışı ekonominin belirleyicileri araştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, ülkelerin
kayıt dışı ekonominin önlenmesinde etkin olmayan hukuk düzeni, bireylerin ödedikleri
vergilerin kamu finansmanında etkin şekilde kullanılmadığı düşüncesi ve ülkedeki
yolsuzlukların arttığına ilişkin düşünceleri Kayıt Dışı Ekonominin belirleyici unsuru olarak
görülmüştür. Yine 2007 yılında Fatih Savaşan’ın, Türkiye ve komşusu 7 ülkenin 1999-2005
yılları arasındaki kayıt dışı ekonomilerini hesapladığı çalışmada, Gürcistan'ın en yüksek kayıt
dışı ekonomiye sahip olduğunu bulmuştur (Özbek, 2016: 53).
2010 yılında Buehn ve Montenegro ile, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki 162 gelişmekte olan
ülkenin kayıt dışılığını ölçmüştür. Çalışmada, Çin ve Singapur'un ortalama %12.5'lik oranla
en az; Peru, Panama ve Bolivya'nın ortalama %65 ile en fazla kayıt dışılığa sahip olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulguları yorumlanırken, kayıt dışılığın yüksek olmasının
nedenleri arasında vergi oranlarının yüksekliği ve devlet düzenlemelerinin yanı sıra, bireylerin
yaşam standartlarının çok düşük olduğu ve yasal yollardan geçimlerini sağlamaya müsait
olmadıkları sonucuna varılmıştır (Schneider, Buehn and Montenegro, 2010: 18-22).
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Tablo 1: 28 AB Üyesi Ülke, AB Üyesi Olmayan 3 Avrupa Ülkesi ve AB Üyesi Olmayan 5
Gelişmiş Ülkenin Kayıt Dışı Ekonomisinin GSMH İçindeki Payı (2003-2015) ,
Ülke / Yıl

2003 2005

2007

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Avusturya

10.8

10.3

9.4

8.5

7.9

7.6

7.5

7.8

8.2

Belçika

21.4

20.1

18.3

17.8

17.1

16.8

16.4

16.1

16.2

Bulgaristan

35.9

34.4

32.7

32.5

32.3

31.9

31.2

31.0

30.6

Hırvatistan

32.3

31.5

30.4

30.1

29.5

29.0

28.4

28.0

27.7

Çek Cumh.

19.5

18.5

17.0

16.9

16.4

16.0

15.5

15.3

15.1

Danimarka

17.4

16.5

14.8

14.3

13.8

13.4

13.0

12.8

12.0

Estonya

30.7

30.2

29.5

29.6

28.6

28.2

27.6

27.1

26.2

Finlandiya

17.6

16.6

14.5

14.2

13.7

13.3

13.0

12.9

12.4

Fransa

14.7

13.8

11.8

11.6

11.0

10.8

9.9

10.8

12.3

Almanya

17.1

15.4

14.7

14.6

13.2

12.9

12.4

12.2

12.2

Yunanistan

28.2

27.6

25.1

25.0

24.3

24.0

23.6

23.3

22.4

Macaristan

25.0

24.5

23.7

23.5

22.8

22.5

22.1

21.6

21.9

İrlanda

15.4

14.8

12.7

13.1

12.8

12.7

12.2

11.8

11.3

İtalya

26.1

24.4

22.3

22.0

21.2

21.6

21.1

20.8

20.6

Letonya

30.4

29.5

27.5

27.1

26.5

26.1

25.5

24.7

23.6

Litvanya

32.0

31.1

29.7

29.6

29.0

28.5

28.0

27.1

25.8

Lüksemburg

9.8

9.9

9.4

8.8

8.2

8.2

8.0

8.1

8.3

Malta

26.7

26.9

26.4

25.9

25.8

25.3

24.3

24.0

24.3

Hollanda

12.7

12.0

10.1

10.2

9.8

9.5

9.1

9.2

9.0

Polonya

27.7

27.1

26.0

25.9

25.0

24.4

23.8

23.5

23.3

Portekiz

22.2

21.2

19.2

19.5

19.4

19.4

19.0

18.7

17.6

Romanya

33.6

32.2

30.2

29.4

29.6

29.1

28.4

28.1

28.0

Slovenya

26.7

26.0

24.7

24.6

24.1

23.6

23.1

23.5

23.3
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Güney Kıbrıs

28.7

26.5

26.5

26.0

25.6

25.2

25.7

24.8

28.1

İspanya

22.2

21.3

19.3

19.5

19.2

19.2

18.6

18.5

18.2

Slovakya

18.4

17.6

16.8

16.8

16.0

15.5

15.0

14.6

14.1

İsveç

18.6

17.5

15.6

15.4

14.7

14.3

13.9

13.6

13.2

İngiltere

12.2

12.0

10.6

10.9

10.5

10.1

9.7

9.6

9.4

28 AB Üyesi Ort.

22.6

21.8

20.3

20.1

19.6

19.3

18.8

18.6

18.3

Norveç

18.6

27.6

15.4

15.3

14.8

14.2

13.6

13.1

13.0

İsviçre

9.5

9.0

8.2

8.3

7.8

7.6

7.1

6.9

6.5

Türkiye

32.2

30.7

29.1

28.9

27.7

27.2

26.5

27.2

27.8

Avustralya

13.7

12.6

11.7

10.9

10.1

9.8

9.4

10.2

10.3

Kanada

15.3

14.3

12.6

12.6

11.9

11.5

10.8

10.4

10.3

Japonya

11.0

10.3

9.0

9.5

9.0

8.8

8.1

8.2

8.4

Yeni Zelanda

12.3

11.7

9.8

9.9

9.3

8.8

8.0

7.8

8.0

Amerika

8.5

8.2

7.2

7.6

7.0

7.0

6.6

6.3

5.9

Kaynak: Schneider, 2015: 6-7.

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah ve gelişmişlik farkı dünyanın en önemli
meselelerinden biridir. Bu farkın büyümesi küresel dengeleri ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu
farkın azaltılması, fakir ülkelerin sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme trendi yakalamaları ile
mümkündür. Dolayısıyla iktisadi büyümenin daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalar son
dönemde ivme kazanmıştır. Bu çalışmalarda büyümeyi açıklayan geleneksel iktisadi
modellerin ötesine geçilerek, büyümeyi sağlayacak ve bunu sürekli kılacak politika
seçenekleri üzerinde durulmaktadır. Büyüme yanlısı kamu politikaları ele alınırken, refah
düzeyi ile verimlilik arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Gerçekten de
dünyanın en müreffeh ülkeleri, verimliliğin en yüksek olduğu ülkelerdir(Deloitte, 2007: 4).
Kayıt dışı ekonominin varlığının ülke ekonomisi ve işgücü piyasası üzerinde önemli etkileri
olacağı açıktır. Kayıt dışı ekonomi öncelikle ekonomik istatistiklerin sağlıksız olmasına sebep
olmakta ve bu verilere dayanılarak uygulanan politika ve tedbirlerden istenilen sonuçların
alınamamasını beraberinde getirmektedir(Arasta, 2006: 46).
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Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmının kayıt dışı olarak gerçekleştirildiği
genel olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ne kadar büyük olduğu
konusunda ise kayıt dışılığın tanımı gereği üzerinde uzlaşılan ortak bir rakam
bulunmamaktadır. Bu büyüklüğü tahmine yönelik çalışmalar birbirlerinden farklı sonuçlar
vermektedirler. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ölçmeye yönelik çalışmaların farklı
sonuçlar vermesi sadece Türkiye’ye özgü bir durum değildir: kayıt dışını ölçmeye yönelik
çalışmalarda kayıtlı ve kayıt dışı ekonominin birbiriyle iç içe geçmesi nedeniyle kesin
sonuçlar
verecek
yöntemler
kullanılamamakta
ve
tahmin
metotlarından
faydalanılmaktadır(Deloitte,2007: 6).
Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye ilişkin ilk çalışmalar kayıt dışı ekonominin nedenleri ve
sonuçları üzerine yoğunlaşmış olmasına karşın daha sonraki çalışmalar kayıt dışı ekonominin
çeşitli yöntemler kullanılarak ölçülmesine ve yapısal durumunun incelenmesine yönelik
olmuştur. İstatistiki anlamda kayıt dışılığın olumsuz etkileri, kaynağından eksik ve hatalı
olarak gelen verilere göre hazırlanan göstergeleri temel alarak oluşturulacak politikaların ve
alınacak önlemlerin uygulamada başarısız olması ve istenmeyen sonuçlara yol açması
şeklinde dolaylı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yapılan düzenlemelere uyulmamasından
kaynaklanan kayıt dışılığın etkileri ise daha çok doğrudan olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Bir ekonomide ulaşılmaya çalışılan temel amaçlar; kaynak dağılımında etkinlik ve
kaynakların verimli kullanılması, yeterli ve sürdürülebilir büyüme, fiyat istikrarı, gelir
dağılımında adalet, dış dengenin sağlanması olarak özetlenebilir. Ülkenin refah düzeyi,
istihdam ve fiyatlar genel seviyesi ve gelir dağılımı konularındaki iktisadi gerçeklerin doğru
saptanamaması şeklinde ortaya çıkan istatistiki kayıt dışılığın, bu sayılan amaçlara ulaşma
konusunda etkisi bulunmaktadır. GSMH, istihdam, fiyatlar, gibi temel göstergelerin kayıt
dışılık nedeniyle doğru olarak belirlenememesi, etkin ve doğru politikalar ile gerekli
önlemlerin alınıp uygulanamamasına, uygulamaların başarısızlığına, kaynakların yanlış
yönlendirilmesine ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır(DPT, 2001:
6-7).
Kayıt dışı ile mücadelede ve kayıt dışını önlemede toplumsal değer yargıları büyük önem
taşımaktadır. Yolsuzlukla mücadelede olduğu gibi kayıt dışının doğmasını ve büyümesini
engelleyen en önemli faktörlerden biri “peer pressure” olarak adlandırılan çevre baskısıdır. Bu
çevre baskısının oluşabilmesi için toplumun ahlaki değerlerinin kayıt dışını dışlaması ve bu
dışlamanın da bir toplumsal norm haline gelmesi şarttır. Böyle bir toplumda çevre baskısı
kendinden dengeleyici bir rol oynayacak ve kayıt dışının büyümesini engelleyecektir. Buna
karşılık bu tip bir toplumsal normun oluşturulamadığı ülkelerde bu kez tam tersine kayıt dışını
arttıran bir süreç söz konusudur. Bu tip durumlarda Kayıt dışı adeta kendi başına bir norm
haline gelmektedir. Toplumsal değer yargılarının Türkiye’de kayıt dışılığın büyümesini
engelleyecek bir şekilde gelişmemesinin, kayıt dışının büyümesine neden olan faaliyetlerin
toplum tarafından dışlanmamasının ve hatta bazı durumlarda meşru görülmesinin açıklaması,
farklı sosyal dinamikler sonucu oluşan bilincin ne şekilde geliştiği incelenerek yapılabilir.
Türkiye’de sosyal bilincin doğru bir şekilde gelişememesinin en önemli nedenlerinden biri
kronikleşmiş bir sorun olan kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanamaması ve takiben
vatandaşlarla devlet arasında bir güven eksikliğinin var olmasıdır. Bu güven eksikliğinden
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dolayı vatandaşların kafalarında vergi gelirlerinin ne şekilde kullanıldığına dair soru işaretleri
oluşmaktadır. Ödenen vergilerin kamusal hizmet olarak geri dönmediğini düşünülmesi
vatandaşları vergi kaçırmaya, vergiden kaçınmaya ve benzeri arayışlara ve faaliyetlere
yönlendirmektedir(Aslanoğlu ve Yıldız, 2007: 131-132)
Hükümetler tarafından yapılan düzenlemeler, alınan vergiler ve yapılan diğer kesintiler ve
bunların nasıl kullanılacağı, toplumun genel çıkarı ve bireysel olduğu kadar sosyal yararları
da düşünülerek, ekonominin bütünü için etkin kaynak dağılımını geçekleştirmek amacıyla
belirlenmektedir. Kayıt dışı faaliyetlerin genel olarak arzulanmayan faaliyetler olduğu, emek
yoğun ve gelişmiş olmayan teknolojiler kullanılan alanlarda yoğunlaştığı dikkate alınırsa,
kayıt dışı ekonominin kaynak dağılımında etkinliği bozduğu ve kaynakları verimsiz alanlara
yönelttiği sonucu çıkmaktadır. Faaliyetlerini kayıt dışı olarak yürütenler, faaliyetlerini kayıtlı
olarak yürütenlerin kayıtlı olmaktan dolayı katlandıkları oldukça yüksek ek maliyetlere
katlanmadıklarından, haksız rekabet avantajı elde edilmektedir. Bu ekonomideki rekabet
yapısını bozmakta, sonuçta rekabetçi piyasanın etkin kaynak tahsisini gerçekleştirme
fonksiyonu kaybedilmektedir. Büyük firmalardan kaynaklanan kayıt dışılık dışında, kayıt dışı
faaliyetlerin daha çok küçük organizasyonlar ve şirketleşmemiş birimler tarafından
gerçekleştiriliyor olması, büyük firmaların da işlerini taşeronlar aracılığıyla veya küçülerek
yürütme çabaları, ekonominin merkezilikten uzaklaşmasına yol açmakta, bu durum optimum
ölçek büyüklüğünün sağlayacağı verimlilik artışı gibi avantajların elde edilememesi sonucunu
doğurmaktadır. Kayıt dışılığın en önemli nedenlerden birisinin de yüksek vergi oranları
olduğu düşünülürse, kayıtlı kesimin vergi yükünün artırılması, bu kesim aleyhine olan
adaletsizliği daha da artırmaktadır(DPT, 2001: 7).
Friedrich Schneider’in yapmış olduğu ve 31 Avrupa ülkesinin 2003-2010 yılları arasındaki
kayıt dışılık durumunu inceleyen çalışmaya göre 2010 yılı itibariyle Türkiye’de kayıt dışından
kaynaklanan vergi kaybının Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’ya oranı yaklaşık %5,7’dir. Bu da 64,8
milyar TL’lik vergi kaybı demektir. Yasadışı faaliyetler, konusu suç olan ve yasalarla
cezalandırılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sonucu oluşan ekonomik değerler, gelirin
kaynaklık ettiği faaliyetin yasadışı olması nedeniyle, suç ekonomisi olarak adlandırılmaktadır.
Bu doğrultuda suç ekonomisi olarak tanımlanan bu ekonomik büyüklük, yasadışı
faaliyetlerden kaynaklanan ekonomiyi tanımlamak anlamında kullanılmaktadır. Yasadışı mal
ve hizmet üretimi sonucunda oluşan kayıt dışı ekonomi, bir başka ifadeyle suç ekonomisi
kayıt dışı ekonominin önemli bir alt ayrımıdır. Suç ekonomisinde belirleyici unsur
faaliyetlerin yasaların öngördüğü şekilde yapılmaması değil, faaliyetin kendisinin
yasaklanmış olmasıdır. Suç ekonomisinin üretim, dağıtım, tüketim ve diğer her tür
faaliyetlerinin kapsadığı sürecin yasadışı olması, bu kapsamdaki faaliyetlerin genellikle
konusunda uzmanlaşmış suç örgütlerince organize edilmesi ve yürütülmesi sonucunu
doğurmaktadır(DPT, 2001: 56-57).
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Kayıt Dışı İstihdam ve İşsizlik
İstihdam ve İşsizlik
Sayılar (Bin)

2015

2016

Fark (%)

Türkiye Nüfusu

78.741

79.815

1,36

15 ve Üstü Yaştaki Nüfus

58.294

59.146

1,46

İşgücü

29.652

30.540

2,99

İstihdam

26.448

26.669

0,84

Tarım İstihdamı

5.003

4.915

-1,76

Tarım Dışı İstihdamı

21.446

21.753

1,43

İşsiz

3.204

3.872

20,85

İşgücüne Dâhil Olmayanlar

28.642

28.606

-0,13

İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar

2.545

2.418

-4,99

Oranlar (%)

Fark (Puan)

İşgücüne Katılma Oranı

50,9

51,6

0,70

İstihdam Oranı

45,4

45,1

-0,30

İşsizlik Oranı

10,8

12,7

1,90

Tarım Dışı İşsizlik Oranı

12,7

14,9

2,20

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

19,2

24,0

4,80

Eğitim Dışı, İstihdam Dışı

23,5

24,8

1,30

Kayıt Dışı Çalışanlar

32,1

32,7

0,60

Geniş İşsizlik Oranı

17,9

19,1

1,23

Tanımlar
15 ve Üstü Yaştaki Nüfus = Çalışma Çağındaki Nüfus
İşgücü = Çalışma çağındaki nüfustan istihdam edilenler ve işsizlerin toplamı
İstihdam = Çalışma çağındaki nüfustan istihdam edilenler
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Tarım İstihdamı = Tarım kesiminde istihdam edilenlerin sayısı
İşsiz = Çalışma çağında olup son 4 haftada iş aramak amacıyla başvuranlar
İşgücüne Dâhil Olmayanlar = Çalışma çağında olup çalışmak için başvurmamış olanlar (ev
kadınları, öğrenciler, çalışacak durumda olmayanlar vb.)
İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar = Son 4 hafta içinde iş başvurusu yapmadığı halde iş
bulduğunda 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olanlar
İstihdam Oranı = İstihdam edilenler / 15 Yaş ve Üstü Nüfus
İşgücüne Katılma Oranı = İşgücü / 15 Yaş ve Üstü Nüfus
İşsizlik Oranı = (İşsizler / İşgücü) x 100
Tarım Dışı İşsizlik Oranı = Tarım kesimi dışındaki kesimlerde işsiz olanların oranı
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı = 15 – 24 yaş arasındaki nüfusta işsizlerin sayısının 15 – 24 yaş
arasındaki toplam nüfusa oranı
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanların Oranı = 15 – 24 yaş arası nüfustan eğitimde
olmayan ve de istihdam edilmiş durumda olmayanların toplam 15 – 24 yaşa arası nüfusa oranı
Kayıt Dışı Çalışanlar = Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın çalışanların
toplam istihdam edilenler içindeki payı
Geniş İşsizlik Oranı = [(İşsizler + İş Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar) / (İşgücü + İş
Aramayıp Çalışmaya Hazır Olanlar)] * 100
(Eğilmez, 2017:3-15)
Kayıt Dışı İstihdam Oranları
Yıllar

Tarım

Tarım Dışı

Sanayi

Hizmet

İnşaat

Genel

2002

90,14

31,74

36,40

29,19

-

52,14

2003

91,15

31,55

36,43

29,00

-

51,75

2004

89,90

33,83

37,28

31,96

-

50,14

2005

88,22

34,32

38,11

32,27

-

48,17

2006

87,77

34,06

38,12

31,88

-

46,97

2007

88,14

32,34

35,51

30,63

-

45,44

2008

87,84

29,76

31,61

28,77

-

43,50

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 21

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
2009

85,84

30,08

33,43

28,40

-

43,84

2010

85,47

29,06

32,68

27,11

-

43,25

2011

83,85

27,76

31,50

25,71

-

42,05

2012

83,61

24,51

27,89

22,73

-

39,02

2013

83,28

22,40

25,23

20,90

-

36,75

2014

82,27

22,32

20,26

21,09

36,61

34,97

2015

81,16

21,23

19,13

20,05

35,58

33,57

2016

82,09

21,72

20,20

20,35

35,76

33,49

2017

83,33

22,10

20,03

20,95

35,80

33,97

Kaynak:TÜİK , 2018

Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları
Faaliyet
Çeşitleri

Parasal İşlemler

Parasal Olmayan İşlemler

Yasal
Olmayan
Faaliyetler

Çalıntı malların ticareti, uyuşturucu
satışı ve imalatı, fuhuş kumar,
kaçakçılık, dolandırıcılık vb.

Çalıntı mal, kaçak mal ve uyuşturucu
takası, kişisel kullanımı için uyuşturucu
üretimi ve yetiştirilmesi, kişisel
kullanım için hırsızlık yapmak.

Vergi Kaçırma

Vergiden
Kaçınma

Vergi Kaçırma

Vergiden
Kaçınma

Serbest meslekten
elde edilen kayıt
altına
alınmamış
gelir, yasal mallar
ve hizmetlere ilişkin
kayıt
altına
alınmamış işten elde
edilen ücret, maaş
ve kazançlar

Çeşitli adlar
altında
çalışanlara
yapılan ancak
vergiye tabi
tutulmayan
ödemeler ve
işçi ödemeleri
iskontolar

Yasal mal ve
hizmetlerin takas
edilmesi

Bütünüyle kendi
işini yapmak ve
komşu yardımı
almak

Yasal
Faaliyetler

Kaynak:OECD,2004

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE ETKİLERİ
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Dışsal şoklar
İş gücü maliyetlerinin fazlalığı
İşsizlik
Sosyal güvenlik kurumlarının fon yapısının bozulması
Gelir dağılımındaki adaletsizlik
Ülkenin büyüme performansını olumsuz etkilemesi
Kişilere kısa vadede gelir ve fayda sağlaması
Toplanan vergilerin devlet tarafından etkin ve verimli şekilde kullanılmadığı algısı
Tarım ve hizmet gibi sektörlerin yapıları gereği izleme ve denetleme zorluğu
Küreselleşme
Kayıt dışı faaliyet gösterenlerin rekabet gücünü artırması
Kaynak: Aydın,2013,s.7, Bultay ve Taşcı,2013,s.17,Elgin,2010,s.13

Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonominin Gsmh İçerisindeki Payı (%) (2000-2015)
Yıllar

Kayıt Dışı Ekonomi / GSMH (%)

2000

32,1

2001

32,8

2002

32,4

2003

32,2

2004

31,5

2005

30,7

2006

30,4

2007

29,1

2008

28,4

2009

28,9

2010

28,3
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2011

27,7

2012

27,2

2013

26,5

2014

27,2

2015

27.8

Kaynak: Schneider, Buehn and Montenegro, 2010: 23; Schneider, 2015: 7.
* 2000-2015 yılları itibari ile Türkiye’de kayıt dışı ekonomi azalıyor gibi görünse de bu oran
halen istenilen seviyelerde değildir.

Gelir Vergisi ve Kayıt Dışı Ekonominin GSMH İçerisindeki Payı (%) (2000-2014)
35
K.D.E./GSMH
30

Gelir Ver./GSMH

25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Yıllar

200
0
32,
1

20
01
32,
8

20
02
32,
4

20
03
32,
2

20
04
31,
5

20
05
30,
7

20
06
30,
4

20
07
29,
1

20
08
28,
4

20
09
28,
9

20
10
28,
3

20
11
27,
7

20
12
27,
2

20 201
13 4
26, 27,2
5

K.Dışı
Eko./G
SMH
Gelir
5,3 5,7 4,3 4,0 3,5 3,5 3,8 4,0 4,0 4,0 3,6 3,7 3,9 4,0 4,22
Ver./G 7
5
4
8
7
7
2
8
0
4
8
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7
SMH
Kaynak: OECD
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Kayıt dışı istihdamla mücadele edebilmek için önce var oluş nedenlerinin araştırılması
gerekir. Sorunun önlenmesinin başlangıcı var oluş nedeninin bilinmesidir. Kayıt dışı
istihdamın nedenleri ve öncelik sıralaması değişiklik gösterse de; mali ve ekonomik nedenler,
sosyal nedenler, kamudan kaynaklanan nedenler ve sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan
nedenler olarak sınıflandırabiliriz. Kayıt dışı ekonomi sadece ülkemizde değil tüm dünya için
ciddi bir meseledir ve artık yapısal bir sorun haline gelmiştir. Gelir dağılımının düzenli
olmadığı Ülkemizde, kayıt dışı faaliyetler milli gelirden bireylerin aldığı payın azalmasına ve
zengin ve fakir arasındaki uçurumun daha da artmasına yol açmaktadır. Bu da bireyleri
yeniden kayıt dışılığa yöneltmekte ve durum bir kısır döngü haline gelmektedir. Bazen
ekonomik sebeplerden bazen de siyasi veya başka sebeplerden kaynaklanan kaynaklı olarak
çıkan vergi affı uygulamaları ile, vergisini düzenli bir şekilde ödeyenlerde oluşan
cezalandırılma olgusu bu kimseleri de kayıt dışılığa yöneltebilmektedir. Türkiye'nin
ekonomik durumunu daha da düzelterek sürdürebilmek, bir seferlik gelirlere ya da altın
ihracatı gibi illüzyonlara başvurarak bütçe dengesi veya cari dengeyi düzeltmekten kurtulmak
için yapısal reformları zaman geçirmeden hayata geçirmesi gerekiyor. Siyasi ve ideolojik
yaklaşımlar da kayıt dışılığa meyil eden kişiler ve kurumlar için bir fırsat olarak
görülmektedir. İktidar olan siyasi parti veya partiler kendilerine oy veren seçmenlerin ve de
oluşumun taban kesiminin beklentilerini dikkate alarak bir dizi faaliyetlere ve düzenlemelere
girişmekte ve diğer kesimleri görmezden gelmektedirler. İşsizlik ve kayıt dışı istihdam
Türkiye Ekonomisi için gündemini koruyan ciddi bir sorundur ve bu sorun komşu ülke
Suriye’den gelen göçmenlerin de etkisiyle ciddi artışlar göstermiştir. İşsizlikle mücadele
edilirken kayıtlı istihdamı da teşvik eden düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve
uygulanması gerekmektedir. Kayıt altına alınmayan ekonomik faaliyetlerin kayıt altına
alınması ve illegal veya yasadışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi gerekmektedir. Kamu
gelirlerinin çoğunu vergi gelirleri oluşturduğu için vergi ve sosyal güvenlik sistemindeki
aksaklıkları giderici bir vergi ve sosyal güvenlik reformu da mevcut sorunların çözümüne
katkı sağlayacaktır. Yüksek vergi oranlarıyla birlikte vergi bilincinin tam yerleşememiş
olması hem kişileri hem de kurumları kayıt dışı faaliyetlere yöneltmekte ve kamu gelirlerini
azaltıcı etki yapmaktadır. Onun için devletin vergi oranlarını adil ve dengeli bir şekilde
düzenlemesi gerekmektedir. Piyasalara kayıt dışı olarak arz edilen ürünlerin fiyatlarının, yasal
olarak piyasaya arz edilen ürünlere göre düşük olması, tasarruflarda artışa ve sermaye
birikimine neden olmasına rağmen uzun vadede sadece ekonomiyi değil bir bütün olarak
ülkeyi de çıkmaza sürükleyeceğinden, kayıt dışı ekonominin pozitif etkilerinin mücadeleyi
sekteye uğratmaması için politika seçiminde hassas davranılması gerekmektedir. Uzun yıllar
yüksek enflasyon oranlarıyla ve yüksek ve adil olmayan vergi oranlarıyla yaşamış olan
insanımızın mücadele bilincini benimsemesi ve buradan hareketle kayıtlı faaliyetlerin
özendirilmesi kolay olmayacağı gerçeği de politika seçimini yapılırken olayın sosyal, siyasal,
psikolojik ve teknolojik boyutlarının da göz önünde bulundurularak yapılmasını zorunlu
kılmaktadır. Seçilecek politikalar kısa vadeli değil de uzun vadeli olarak belirlenmeli ve
uygulanan ekonomi politikalarına entegre edilmeli ve sürdürülebilir olmalıdır. Bir diğer
önemli faktör olan suçların özellikle de ekonomik suçların önlenebilmesi için ise ekonomik
özgürlüklerin arttırılması gerekmektedir. Bu yapıldığı takdirde suç eğilimlerini hafifletici
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etkiler ortaya çıkacaktır. Yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle beraber kaynakların harekete
geçirilerek yoksulluğun azaltılması, refah artışının sağlanması ve bunun sürdürülebilmesi için
gelecek nesiller için de kaygı verici olan kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması bir
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunlar yapılırken siyasi iradenin kararlı bir
tutum sergilemesi ve siyasi hesaplar yapmaması güvenilirliği ve inandırıcı arttıracağı için
olmazsa olmaz koşuldur.
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ÖZET
Kesme kalınlaşması gösteren sıvı (Shear Thickening Fluid: STF), viskozitesi kayma şekil
değiştirme hızı ile değişkenlik gösteren ve viskozitesinde kritik bir kayma şekil değiştirme
hızından sonra ani bir artış görülen Newton tipi olmayan akışkan olarak tanımlanmaktadır.
Kalınlaşma davranışı, katı partiküller (silika, kalsiyum karbonat vb.) ile taşıyıcı sıvının (su,
etilen glikol, polietilen glikol, polipropilen glikol vb.) karışımından oluşan yoğun koloidal
süspansiyonlarda görülmektedir. Çok fazlı kesme kalınlaşması gösteren sıvı ise, tek fazlı kesme
kalınlaşması gösteren sıvının (partikül/taşıyıcı sıvı süspansiyonu) metal partikülleri, seramik
partikülleri veya karbon nanotüp ile karıştırılmasıyla oluşturulmuş yeni nesil akışkandır.
Partikül boyutu, kesme kalınlaşması gösteren sıvı içerisindeki partikül oranı, partikül şekli,
partikül boyut dağılımı, partikül-partikül etkileşimi, taşıyıcı sıvı, partikül sertliği ve kesme
kalınlaşması gösteren sıvı sıcaklığı kesme kalınlaşması davranışını etkileyen önemli
parametrelerdir. Kesme kalınlaşması mekanizması çeşitli teoriler geliştirilerek açıklanmaya
çalışılmıştır. Geliştirilen teoriler arasında en çok kabul gören iki teori, Düzenlilik-Düzensizlik
Teorisi (Order-Disorder Theory) ve Hidrodinamik Kümelenme Teorisi (Hydrodynamic
Clustering Theory)’dir. Bu çalışmada, tek ve çok fazlı kesme kalınlaşması gösteren sıvıların
reolojik davranışı, kesme kalınlaşması mekanizmasını açıklayan teoriler ve reolojik davranışı
etkileyen parametreler üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiş ve sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kesme kalınlaşması, Kritik kayma şekil değiştirme hızı, Reolojik
davranış, Taşıyıcı sıvı, Hidrodinamik Kümelenme.

INVESTIGATION OF THE RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF SHEAR
THICKENING FLUIDS
ABSTRACT
Shear Thickening Fluid (STF) is defined as a non-Newtonian fluid whose viscosity varies with
the shear rate and has a sudden increase in viscosity after a critical shear rate. Thickening
behavior can be seen in dense colloidal suspensions of solid particles (silica, calcium carbonate,
etc.) and carrier fluid (water, ethylene glycol, polyethylene glycol, polypropylene glycol, etc.).
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The liquid showing the multi-phase shear thickening fluid is the next-generation fluid produced
by mixing the single-phase shear thickening fluid (particle/carrier liquid suspension) with metal
particles, ceramic particles or carbon nanotube. Particle size, particle rate, particle shape,
particle size distribution, particle-particle interaction, carrier fluid, particle hardness and STF
temperature are important parameters affecting the shear thickening behavior. The mechanism
of shear thickening has been tried to be explained with various theories. The most widely
accepted two theories are the Order-Disorder Theory and the Hydrodynamic Clustering Theory.
In this study, the rheological behavior of single and multi-phase shear thickening fluids, theories
explaining the mechanism of shear thickening and the parameters affecting the rheological
behavior have been extensively investigated and presented.
Keywords: Shear thickening, Critical shear rate, Rheological behavior, Carrier fluid,
Hydrodynamic clustering
1. GİRİŞ
Kesme kalınlaşması gösteren sıvı (Shear Thickening Fluid: STF), viskozitesi kayma şekil
değiştirme hızı ile değişkenlik gösteren ve viskozitesinde kritik bir kayma şekil değiştirme
hızından sonra ani bir artış görülen Newton tipi olmayan akışkandır. Kalınlaşma davranışı, katı
partiküller (silika, kalsiyum karbonat vb.) ile taşıyıcı sıvının (su, etilen glikol, polietilen glikol,
polipropilen glikol vb.) karışımından oluşan yoğun koloidal süspansiyonlarda görülmektedir
[1, 2].
Geçmişten günümüze, kesme kalınlaşması gösteren sıvılar kendilerine çeşitli kullanım alanları
bulmuşlardır. Her ne kadar endüstriyel uygulamalarda başlangıçta kesme kalınlaşması bir
problem olarak görülse de, STF’nin gövde zırhlarında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte
oldukça ilgi görmüş ve kesme kalınlaşması davranışı ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirilmştir.
STF, gövde zırhlarının yanı sıra bazı medikal aletlerde ve damper sistemlerinde de
kullanılmaktadır. Son yıllarda, tek fazlı STF (partikül/taşıyıcı sıvı süspansiyonu) ile metal
partikülleri, seramik partikülleri veya karbon nanotüplerin karıştırılmasıyla elde edilen çok fazlı
STF’ler de geliştirilmiştir.
Kesme kalınlaşması mekanizması, en çok kabul gören Düzenlilik-Düzensizlik Teorisi ve
Hidrodinamik Kümelenme Teorisi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Kesme kalınlaşmasını, partikül
boyutu, STF içerisindeki partikül oranı, partikül şekli, partikül boyut dağılımı, partikül-partikül
etkileşimi, taşıyıcı sıvı, partikül sertliği ve STF sıcaklığı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu
çalışmada, kesme kalınlaşması gösteren sıvıların reolojik davranışı, kesme kalınlaşması
mekanizmaları ve kesme kalınlaşmasını etkileyen parametreler kapsamlı bir şekilde ele
alınmıştır. Ayrıca, tek fazlı STF içerisine partikül ilavesinin reolojik davranışa etkisi de
derlenmiştir.
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2. KESME KALINLAŞMASI GÖSTEREN SIVI
STF, katı partiküller (silika, kalsiyum karbonat vb.) ile taşıyıcı sıvının (su, etilen glikol,
polietilen glikol, polipropilen glikol vb.) manyetik, mekanik veya ultrasonik karıştırıcılar
kullanılarak karıştırılmasıyla üretilmektedir. STF’nin viskozitesinin kayma şekil değiştirme
hızı ile değişimi (ölçeksiz) Şekil 1’de verilmiştir. Düşük kayma şekil değiştirme hızlarında,
kayma şekil değiştirme hızı arttıkça STF’nin viskozitesi sürekli bir azalma göstermektedir.
Kayma şekil değiştirme hızının artmasıyla birlikte viskozitedeki azalma, kesme incelmesi
(shear thinning) olarak tanımlanmaktadır. Kritik kayma şekil değiştirme hızından (𝛾̇ 𝑘𝑟 ) hemen
sonra viskozite ani bir artış göstermektedir. Kayma şekil değiştirme hızının artışı ile birlikte
viskozitedeki artış kesme kalınlaşması (shear thickening) olarak adlandırılmaktadır. Kritik
kayma şekil değiştirme hızında STF’nin viskozitesi kritik vizkozite (𝜇𝑘𝑟 ), kritik kayma şekil
değiştirme hızından daha yüksek kayma şekil değiştirme hızlarındaki maksimum viskozite ise
maksimum viskozite (𝜇𝑚 ) olarak isimlendirilmektedir. Maksimum viskozitenin kritik
viskoziteye oranı kalınlaşma oranı (thickening ratio) olarak tanımlanmakta ve kesme
kalınlaşmasının şiddetini ifade etmektedir [2].

Şekil 1. Kesme kalınlaşması gösteren sıvının (STF) viskozitesinin kayma şekil değiştirme hızı
ile değişimi
3. KESME KALINLAŞMASI MEKANİZMASI
Kesme kalınlaşması mekanizması çeşitli teoriler geliştirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.
Geliştirilen teoriler arasında en çok kabul gören iki teori, Düzenlilik-Düzensizlik Teorisi
(Order-Disorder Theory) ve Hidrodinamik Kümelenme Teorisi (Hydrodynamic Clustering
Theory)’dir [3].
3.1. Düzenlilik-düzensizlik Teorisi
Kesme kalınlaşması mekanizmasını açıklamak adına gerçekleştirilen ilk çalışmalar Hoffman
[4, 5] tarafından gerçekleştirmiştir. Hoffman [4], küresel polimerik reçine partikülleri içeren
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süspansiyonların, partiküllerin düzenli bir yapıdan daha az düzenli bir yapıya geçişinden
kaynaklanan süreksiz viskozite (viskozitenin aniden artışı) davranışını deneysel olarak
incelemiş, beyaz ışık kırınım tekniğini kullanarak düzenli-düzensiz yapı dönüşümünü
görselleştirmiştir. Yapılan bu çalışma, düzenlilik-düzensizlik teorisinin (order-disorder theory)
temelini oluşturmaktadır.
Düzenlilik-düzensizlik teorisine göre, süspansiyonun içerdiği partiküller arasındaki itme ve
çekme kuvvetleri, akış yönünde birbiri üzerinde kayan iki boyutlu hegzagonal paketlenmiş
partiküllerin oluşumuna (katmanlı düzen) neden olacak şekilde akışkana etkiyen kesme
kuvvetleri ile etkileşmektedir. Komşu kürelerin yüzeyleri arasındaki bağıl hız arttıkça bir
partikül yüzeyinden diğer partikül yüzeyine partiküller arasında bulunan akışkan aracılığıyla
iletilen kesme gerilmesi artmaktadır. Kesme gerilmesi kritik bir değere ulaştığı anda,
hegzagonal paketlenmiş partiküllerin yüzeyine etkiyen kesme gerilmesi, partikülleri
bulundukları konumda tutan partiküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerini aşmaktadır. Bu
durumda, partiküllerin oluşturduğu düzenli yapı (katmanlı düzen) bozularak düzensiz bir
yapıya dönüşmektedir. Bu da, viskozitenin aniden artmasına neden olmaktadır [4]. Ani
viskozite artışına sebep olan düzenlilik-düzensizlik dönüşümü Hoffman [5] tarafından
gerçekleştirilen çalışmada deneysel olarak doğrulanmıştır. Bu teoriye göre, kesme kalınlaşması
davranışı, partiküllerin tabakalı dizilim (katmanlı düzen) gösterdiği süspansiyonlarda
görülmektedir.
3.2. Hidrodinamik kümelenme teorisi
Hidrodinamik kümelenme teorisi, kesme kalınlaşması mekanizmasını açıklayan bir diğer
teoridir ve bu teoriye göre kesme kalınlaşması, partikül kümelerinin oluşmasıyla ortaya çıkan
hidrodinamik yağlama kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır [3].
Bossis ve Brady [6] yapmış oldukları çalışmada, kesme kalınlaşması davranışının tamamen
partiküllerin sıralı dizilimine bağlı olmadığını göstermişlerdir. Hidrodinamik kümelenme
teorisine göre, partiküller arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, düşük kayma şekil değiştirme
hızlarında, partiküllerin akış doğrultusunda yönlenmelerini sağlamakta ve böylelikle
viskozitede azalma gerçekleşmektedir. Kayma şekil değiştirme hızı arttıkça (Dolayısıyla kesme
gerilimi de artacaktır.) partiküllere etkiyen hidrodinamik kuvvetler artış göstermekte ve
partiküllerin bir araya gelerek hidro-yığın oluşturmasına neden olmaktadır. Bu hidro-yığınlar
akışı zorlaştırarak ani bir viskozite artışına sebebiyet vermektedir [2].
Baharvandi vd. [7] yapmış oldukları çalışmada, kesme kalınlaşması davranışını hidrodinamik
kümelenme teorisi ile açıklamışlardır. Düşük kayma şekil değiştirme hızlarında ve statik
durumda, süspansiyon içerisindeki partiküller, aralarında oluşan Brownian kuvvetleri, elektrostatik kuvvetler ve itme kuvvetleri sebebiyle birbirlerini itmekte ve bu durum süspansiyonun
düşük viskozitesini korumasını sağlanmaktadır. Kayma şekil değiştirme hızı arttıkça
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hidrodinamik kuvvetler artmakta ve böylelikle partiküller birbirine yaklaşmaktadır.
Hidrodinamik kuvvetler, partiküller arasındaki itme kuvvetini aştığı anda, partiküller
kümelenerek hidro-yığın oluşturmakta ve bu yığınlar akışı engelleyerek viskozitenin artmasına
sebep olmaktadır. Süspansiyona etkiyen hidrodinamik kuvvetler ortadan kalktığı anda, bu
hidro-yığınlar süspansiyon içerisinde tekrardan rastgele konumlara dağılmakta ve viskozite
azalmaktadır. Bu durum kesme kalınlaşması davranışının tersinir olduğunu göstermektedir.
Liu vd. [8], polietilen glikol (PEG) içerisinde isli silika (fumed silica) partiküllerini dağıtarak
STF elde etmiş ve kesme kalınlaşması mekanizmasını, STF bileşenlerinin kimyasal yapısı ile
açıklamışlardır. PEG moleküllerindeki hidroksil grupların ve isli silika (SiO2) partiküllerinin
yüzeyindeki bol miktardaki silanol gruplarının varlığı nedeniyle bu gruplar arasında kolaylıkla
hidrojen bağları oluşmaktadır. Hidrojen bağıyla isli silika partiküllerinin yüzeyine tutunan PEG
molekülleri, isli silika partikülleri arasındaki etkileşimi engelleyen ve böylelikle isli silikanın
süspansiyon içerisindeki dağılımını stabilize eden sıvı sarılım tabakasını (solvation layer)
oluşturmaktadır. Düşük kayma şekil değiştirme hızlarında, bu sıvı sarılım tabakası partiküller
arasında yağlayıcı gibi görev yaparak viskozitesinin daha da azalmasına neden olmaktadır.
Kayma şekil değiştirme hızı arttıkça, süspansiyonda hidrodinamik yağlama kuvvetleri hakim
olmaya başlamakta ve isli silika kümeleri oluşmaya başlamaktadır. Kayma şekil değiştirme hızı
kritik bir değeri aştıktan sonra küçük isli silika kümeleri çarpışarak büyük hidro-yığınları
oluşturmaktadır. Bu büyük hidro-yığınlar duvar gibi davranarak süspansiyonun akışını önemli
ölçüde zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, sistemin viskozitesinde ani bir artış görülmektedir.
Şekil 2’de görüleceği üzere partiküller başlangıçta (kesme gerilimi uygulanmadığı anda)
süspansiyon içerisinde rastgele dağılmış durumdadır. Kayma şekil değiştirme hızının
artmasıyla birlikte partiküller tabakalı olarak dizilim göstermektedir. Bu tabakalı dizilim
süspansiyonun viskozitesinde azalmaya neden olmaktadır. Kritik kayma şekil değiştirme
hızından daha yüksek kayma şekil değiştirme hızlarında partiküller bir araya toplanarak hidroyığın oluşturmakta ve böylelikle süspansiyon viskozitesinde bir artış meydana gelmektedir.

Şekil 2. Artan şekil değiştirme hızı ile birlikte STF içerisindeki partiküllerin şematik gösterimi
Cheng vd. [9] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, hızlı eş odaklı mikroskobi ile anlık kuvvet
ölçümleri birleştirilerek süspansiyonun yapısı sistematik olarak incelenmiştir. Elde edilen
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sonuçlar, kesme incelmesi davranışının bağıl entropik kuvvet katkısının azalmasından
kaynaklandığını, kesme kalınlaşması davranışının ise hidrodinamik yağlayıcı kuvvetlerin
neden olduğu partikül kümelenmesinden kaynaklandığını göstermiştir.
4. KESME KALINLAŞMASI DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER
Partikül boyutu, STF içerisindeki partikül oranı, partikül şekli, partikül boyut dağılımı, partikülpartikül etkileşimi, taşıyıcı sıvı, partikül sertliği ve STF sıcaklığı kesme kalınlaşması
davranışını etkileyen önemli parametrelerdir [2, 3, 10].
4.1. Partikül boyutu
STF’yi oluşturan partiküllerin boyutu kesme kalınlaşması davranışını etkileyen önemli bir
parametredir. Yapılan çalışmalar [11, 12], partikül boyutunun arttıkça kritik kayma şekil
değiştirme hızının azaldığını göstermiştir.
Moriana vd. [13], partikül boyutları birbirinden farklı üç çeşit isli silika (A130: 16 nm, A90: 20
nm ve OX50: 40 nm) partikülü kullanarak STF elde etmiş ve bunların reolojik özelliklerini
incelemişlerdir. Partikül boyutunun artması, partiküller arası uzaklığın azalmasına neden
olmaktadır. Bu durumda, partiküller arasındaki itme kuvvetini yenmek için daha düşük dış
kuvvetler gerekli olduğundan, kalınlaşma daha düşük kritik kayma şekil değiştirme hızlarında
başlamaktadır.
Lee vd. [14] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 100 nm, 300 nm ve 500 nm ortalama çapına
sahip küresel silika partikülleri ile PEG200 (Moleküler ağırlığı 200 gr/mol olan PEG)
karıştırılarak STF’ler hazırlanmış ve reolojik özellikleri belirlenmiştir. Hazırlanan STF’lerin
tamamında ağırlıkça isli silika partikül oranları birbirine eşittir. Şekil 3’te de görüleceği üzere,
partikül boyutunun artmasıyla birlikte kritik kayma şekil değiştirme hızı azalırken kritik
vizkozite artmıştır.
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Şekil 3. Partikül boyutunun kesme kalınlaşması davranışına etkisi [14]
Barnes [10] ve Lee vd. [14] tarafından yapılan çalışmalarda, partikül boyutunun arttıkça kritik
kayma şekil değiştirme hızının lineer olarak azaldığı belirtilmiştir. Şekil 4’te kritik kayma şekil
değiştirme hızının partikül boyutu ile değişimi verilmiştir.

Şekil 4. Partikül boyutunun kritik kayma şekil değiştirme hızına etkisi [14]
4.2. Partikül oranı
Kesme kalınlaşmasını etkileyen bir diğer önemli parametre STF içerisindeki partikül oranıdır.
Partikül oranının artması, kritik kayma şekil değiştirme hızının azalmasına, başlangıç
viskozitesinin ise artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, partikül oranının artması ile birlikte

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 34

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
kesme kalınlaşması davranışı daha net bir şekilde kendini göstermekte ve viskozite artışı daha
dik bir biçimde gerçekleşmektedir [4, 8, 12, 15-19].
STF üretimi sırasında, taşıyıcı sıvı içerisindeki polimer zincirleri, isli silika üzerindeki yüzey
hidroksil grupları ile reaksiyona girmektedir. Polimer ve silika yüzeyi arasındaki oluşan
reaksiyonlar, isli silikayı çevreleyen sıvı sarılım tabakası (solvation layer) adı verilen bir
polimer tabakasının oluşumu ile sonuçlanmaktadır. İsli silika etrafındaki bu sıvı sarılım
tabakası partiküller arası uzaklığı arttırarak topaksızlaşmanın (saçılma) ve partiküller arası itme
kuvvetlerinin artmasına neden olmaktadır. Silanol yüzey grupları ile tepkimeye girmeyen
fazlalık akışkan, isli silika partikülleri arasında yağlayıcı olarak davranmakta ve isli silika
partikülleri arasındaki uzaklığın artmasına neden olmaktadır. Bu durumda, reaksiyona
girmemiş sıvı polimer zincirlerinin bolluğundan dolayı partiküller arasındaki uzak mesafenin
ve partiküller arasındaki itme kuvvetinin eş zamanlı olarak aşılabilmesi için daha büyük dış
kuvvetlere gereksinim duyulmaktadır. Sonuç olarak, ağırlıkça optimum oranın altında
nanopartikül içeren STF, yüksek kritik kayma şekil değiştirme hızı gösterirken, düşük
kalınlaşma oranı sergilemektedir. Ağırlıkça isli silikanın oranının arttırılması ile daha büyük
reaktif silanol yüzey alanı elde edilmektedir. Böylelikle STF içerisinde nanopartikül topakları
oluşmakta ve reaksiyona girmemiş polimer zincirlerinin azlığı nedeniyle nanopartiküller
arasında yeterince yağlayıcı bulunmamaktadır. Bu durum, kritik kayma şekil değiştirme hızının
azalmasıyla sonuçlanmaktadır [13].
Kang vd. [20], ağırlıkça %10, %15, %18, %20, %20,5 ve %21,5 oranında isli silika içeren STF
hazırlamış ve viskozitelerinin kayma şekil değiştirme hızı ile değişimini belirlemişlerdir.
Yapılan reolojik testler sonucunda, ağırlıkça %18 ve daha fazla isli silika partikülü içeren
STF’lerde düşük kayma şekil değiştirme hızlarında kesme incelmesi davranışı, kritik bir kayma
şekil değiştirme hızından sonra ise kesme kalınlaşması davranışı sergilendiği görülmüştür.
Ağırlıkça %18’den daha düşük oranlarda isli silika içeren süspansiyonlarda ise belirgin bir
şekilde kesme kalınlaşması davranışı görülmemiştir (Şekil 5).
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Şekil 5. Partikül oranının kesme kalınlaşması davranışına etkisi [20]
Qin vd. [21], hidroksil veya polar grup bulundurmayan partiküller içeren STF’nin reolojik
özellikleri üzerine çalışmışlardır. Bu amaçla, ağırlıkça farklı oranlarda polistiren mikroküreler
ile PEG karıştırılarak STF’ler elde edilmiş ve reolojik özellikleri belirlenmiştir. Kesme
kalınlaşmasına, PEG içerisindeki kümelenmiş polistiren mikroküreler sebep olduğu ve
mikrokürelerin kümelenmesinin, mikrokürelerin birbirine yaklaşmasını ve birbirinden
uzaklaşmasını sağlayan kuvvetlerin dengesi ile kontrol edildiği görülmüştür. Hidrodinamik
kuvvet, Fhidrodinamik, mikrokürelerin birbirine yaklaşmasını sağlamaktadır ve aşağıdaki eşitlik ile
belirlenmektedir.
𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑘 =

6𝜋𝜇0 𝛼3 𝛾

(1)

ℎ

Burada µ0, taşıyıcı sıvının vizkozitesi α, partikül yarıçapı γ, kayma şekil değiştirme hızı ve h,
iki partikül arasındaki uzaklıktır. STF içerisindeki mikroküre oranı arttıkça partiküller arası
uzaklık azalmaktadır. Bu durum, mikrokürelerin daha az dış kuvvet uygulanarak
kümelenmesini, dolayısıyla, kritik kayma şekil değiştirme hızının azalmasını sağlamaktadır. (1)
numaralı eşitliğe göre partiküller arasındaki uzaklık azaldıkça hidrodinamik kuvvet artmakta
ve sonuç olarak daha fazla mikroküre kümelenme göstermektedir. Böylelikle partikül
oranındaki artış ile birlikte daha belirgin bir şekilde kesme kalınlaşması davranışı
gözlenmektedir.
Feng vd. [22] tarafından iki farklı tip silika partikülü (isli silika ve mikron altı silika)
kullanılarak STF’ler hazırlanmış ve bunların reolojik davranışı yapılan testlerle belirlenmiştir.
Bu çalışmada kullanılan isli silika partikülleri 100 nm boyutunda dallanmış bir yapı özelliği
sergilerken, mikronaltı silika partikülleri 500 nm çapında küresel bir şekle sahiptir (Şekil 6).
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Şekil 6. Silika partiküllerinin taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile elde edilmiş görüntüleri
[22] a) İsli silika b)Küresel silika
İsli silika partikülü içeren STF, küresel silika partikülü içeren STF’ye göre daha düşük partikül
oranlarında kesme kalınlaşması davranışı sergilemektedir. İsli silika partiküllerinin dallanmış
yapısı önemli miktardaki PEG moleküllerinin partikül yüzeylerinde tutunmasını sağlamakta ve
bu durum isli silika içeren STF’nin küresel silika içeren STF’ye göre daha yüksek viskoziteye
sahip olmasına neden olmaktadır. Yüksek viskozite, partiküllerin Brownian hareketlerinin
zayıflamasına neden olmakta ve böylelikle daha düşük kayma şekil değiştirme hızlarında
partiküllerin bir araya gelerek kümelenmesi kolaylaşmaktadır [22].
4.3. Partikül şekli
STF’yi oluşturan partiküllerin şekli reolojik davranış üzerinde oldukça etkilidir. Partikül
şeklinin reolojik özelliklere etkisi Şekil 7’de verilmiştir. Buna göre, silindirik şekilli partiküller,
küresel, granül ve levha şeklindeki partiküllere göre kesme kalınlaşması davranışı üzerinde
daha büyük etkiye sahiptir. Ayrıca, silindirik şekilli partiküller içeren STF, düşük kayma şekil
değiştirme hızlarında, diğer şekillerde (küresel, düz, taneli) partikül içeren STF’lere göre daha
yüksek viskoziteye sahiptir.
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Şekil 7. Partikül şeklinin kesme kalınlaşması davranışına etkisi [10]
Wetzel [16], en/boy oranları sırasıyla 2:1, 4:1 ve 7:1 olan kalsiyum karbonat (CaCO3)
partikülleri ile PEG’i karıştırarak STF’ler elde etmiş ve bu STF’lerin reolojik özelliklerini
belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda, partikül en/boy oranının arttıkça kesme kalınlaşması
davranışının gerçekleşmeye başladığı partikül hacim oranının azaldığı görülmüştür. Ayrıca,
en/boy oranı arttıkça partiküllerin birbirini kilitlemesinden dolayı viskozite artış
göstermektedir.
4.4. Partikül boyut dağılımı
Olhero ve Ferreira [23], üç farklı partikül boyutuna sahip (P600: 2,2 μm, P500: 6,5 μm ve P10:
19 μm) silika partikülleri ve 0,07 μm boyutundaki kolloidal isli silika partiküllerini kullanarak
STF’ler hazırlamışlardır. İlk olarak kolloidal isli silika partikülleri ultrasonik karıştırıcı ve
mekanik karıştırıcı kullanılarak su ile karıştırılmış, daha sonra diğer silika partikülleri belirli
oranlarda bu süspansiyona eklenerek karıştırmaya devam edilmiştir. Yapılan reolojik testler,
partikül boyutu büyük silika partikülleri (P10) ve kolloidal isli silika partikülleri içeren STF’nin
kesme incelmesi davranışı sergilediğini göstermiştir. Bu kesme incelmesi davranışı
süspansiyon içerisindeki isli silika oranı arttıkça artmaktadır. Partikül boyutu küçük silika
partikülleri (P600) ve isli silika partikülleri içeren STF, kesme kalınlaşması davranışı
göstermiştir. Kesme kalınlaşması davranışı isli silika oranı arttıkça daha belirgin hale
gelmektedir. Orta boyutta (P500) silika partikülleri ve isli silika partikülleri içeren STF’nin
reolojik davranışı ise isli silika oranına bağlı olarak kesme incelmesi ve kesme kalınlaşması
şeklinde kendini göstermiştir. Bu sonuçlar bir hayli şaşırtıcıdır, çünkü genellikle bir
süspansiyondaki partikül boyutunun arttıkça kesme kalınlaşması davranışının arttığı
bilinmektedir. Bu sebeple reolojik davranışın sadece partikül boyutundan değil aynı zamanda
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 38

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
partikül boyut dağılımından da etkilendiği açıktır. Collins vd. [11] tarafından gerçekleştirilen
çalışmada, partiküllerin boyut dağılımının genişlemesinin, yüksek kesme hızlarında kesme
kalınlaşması davranışında bir zayıflamaya neden olduğu belirtilmiştir. Boyut dağılımı, kaba
partiküllerin eklenmesiyle genişlediğinde kesme kalınlaşması davranışındaki zayıflama daha
belirgin bir şekilde görülmektedir. Ayrıca, kaba partiküllerin eklenmesi düşük kesme hızlarında
viskozitenin düşmesine yol açmıştır. Maranzo ve Wagner [12], partikül boyut dağılımındaki
artışın STF’nin viskozitesinin azalmasına ve kesme kalınlaşması davranışının zayıflamasına
neden olduğunu belirtmişlerdir.
Şekil 8, partikül boyut dağılımının reolojik davranışa etkisini göstermektedir. Alince ve
Lepoutre [24] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, iki farklı boyutta partikül (A: 9.5 µm ve B:
0.7 µm) kullanılarak toplam katı hacmi %44 olan süspansiyonlar hazırlanmıştır. Partikül boyut
dağılımının reolojik davranış üzerindeki etkisini belirlemek için katı partikül oranları (A:B),
0:100, 50:50 ve 85:15 olarak alınmıştır. Katı hacmi tamamen küçük boyutlu B partiküllerinden
oluşan süspansiyonun düşük kayma şekil değiştirme hızlarında kesme kalınlaşması davranışı
sergilediği görülmüştür. Süspansiyona büyük boyutlu A partiküllerinin ilave edilmesi (50:50)
viskozitede azalmaya sebebiyet verirken kesme kalınlaşması davranışının hemen hemen
görülmemesine neden olmuştur. Büyük boyutlu A partiküllerinin daha fazla ilavesi (85:15),
süspansiyonun kesme incelmesi davranışı sergilemesine ve viskozitenin de oldukça artmasına
neden olmuştur.

Şekil 8. Partikül boyut dağılımının reolojik davranışa etkisi [24]
4.5. Partikül-partikül etkileşimi
STF’yi oluşturan partiküllerin birbiri ile etkileşimi kesme kalınlaşması davranışını etkileyen
önemli bir etkendir. Partikülleri arasında itme kuvveti veya partikülleri birbirine karşı nötr olan
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süspansiyonlarda kesme kalınlaşması davranışı görülmektedir [7, 10]. Partikülleri birbirinden
ayrık (deflocculated) olan süspansiyonlar, düşük kayma şekil değiştirme hızlarında düşük
viskoziteye sahiptir ve kesme kalınlaşması davranışı sergilemektedirler. Partikülleri birbirinden
ayrık olmayan (partikülleri birbirini çeken) süspansiyonların ise düşük kayma şekil değiştirme
hızlarında viskoziteleri yüksektir ve kesme incelmesi davranışı göstermektedirler (Şekil 9) [10].

Şekil 9. Partikül-partikül etkileşiminin reolojik davranışa etkisi [7]
4.6. Taşıyıcı sıvı
STF’yi oluşturan taşıyıcı sıvı, reolojik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Taşıyıcı
sıvının moleküler ağırlığı, viskozitesi ve kimyasal yapısı reolojik davranışı etkileyen en önemli
parametrelerdir [7, 8, 13, 18, 21, 25-27]. Moriana vd. [13] tarafından yapılan çalışmada, aynı
moleküler ağırlığa sahip PEG400 (Moleküler ağırlığı 400 gr/mol olan PEG) ve polipropilen
glikol (PPG400) polimerleri kullanılarak elde edilen STF'lerin reolojik özellikleri incelenmiştir.
Reolojik incelemeler sonucunda, PPG400'ün taşıyıcı sıvı olarak kullanıldığı STF’nin kesme
kalınlaşmasının daha düşük kayma şekil değiştirme hızlarında gerçekleştiği ve daha yüksek
kalınlaşma oranına sahip olduğu görülmüştür (Şekil 10). PPG400 kullanılarak elde edilen
STF'lerin neden kesme kalınlaşmasına daha çabuk eriştiğine ilişkin olası bir teori, STF
içerisindeki partiküllerin etrafında oluşan sıvı sarılım tabakasının kalınlığını etkileyebilen,
nispeten küçük polimerizasyon kertesidir (degree of polymerization). Küçük polimerizasyon
kertesi, daha küçük partiküller arası uzaklık ve daha zayıf partiküller arası itme kuvveti
anlamına gelmektedir. Bu durum, kesme kalınlaşmasının başlaması için daha az dış kuvvete
ihtiyaç duyulması anlamına gelmektedir. Bir diğer teori ise PEG400 ve PPG400 polimerlerinin
kimyasal yapısı ile açıklanmaktadır. Bu iki polimer arasındaki tek fark, PPG400 monomeri
içindeki ek bir metil dalının olmasıdır ve bu metil dalı akış altında PPG400'ün daha rijit
davranmasına neden olmaktadır. Daha rijit polimer zincirleri, komşu zincirler arasındaki
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boşluğun artmasına ve polimer zincirlerinin birbirine dolaşmamasına yol açmaktadır. Bu durum
polimer akışını kolaylaştırmaktadır. Polimer akışının kolaylığı, daha düşük kayma şekil
değiştirme hızlarında kesme kalınlaşmasının başlaması için partiküllerin daha kolay yeniden
düzenlenmesine imkan sağlamaktadır.

Şekil 10. Eşit moleküler ağırlığa sahip farklı taşıyıcı sıvıların kesme kalınlaşması davranışına
etkisi (Her iki süspansiyonda ağırlıkça %25 oranında isli silika içermektedir.) [13]
Ağırlıkça %55 oranında polistiren mikroküreler (PS) ile farklı moleküler ağırlığa sahip
polietilen glikollerin (PEG200, PEG400 ve PEG600) karıştırılmasıyla elde edilen STF'lerin
reolojik özelliklerinin incelendiği, Qin vd. [21] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, PEG’in
molekül ağırlığının arttıkça kritik kayma şekil değiştirme hızının hafifçe azaldığı, kritik
viskozitenin ve kalınlaşma oranının ise arttığı görülmüştür (Şekil 11).
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Şekil 11. Taşıyıcı sıvı moleküler ağırlığının kesme kalınlaşması davranışına etkisi [21]
Saf PEG’in moleküler ağırlığı arttıkça viskozitesi de artmaktadır. Diğer yandan viskozite
arttıkça hidrodinamik kuvvetlerde artmakta (Eş. 1.) ve bu durum daha fazla partikülün
kümelenmesine olanak vermektedir. Ayrıca, PEG’in viskozitesi arttıkça mikroküreler
arasındaki yağlayıcı kuvvetlerde artmaktadır. Bu iki durum, mikrokürelerin daha kolay
kümelenmesini sağlamakta ve kritik kayma şekil değiştirme hızının azalmasına neden
olmaktadır [21]. Benzer bir sonuç, Liu vd. [8] tarafından gerçekleştirilen çalışmada da elde
edilmiştir. Saf PEG’in moleküler ağırlığı arttıkça polimer zincir uzunluğu da artmaktadır. Uzun
polimer zincirleri, partiküller arasında köprülerin kurulmasını, dolayısıyla partiküllerin
kümelenmesi kolaylaştırmaktadır. Böylelikle daha düşük kayma şekil değiştirme hızlarında bile
partikül kümeleri oluşturulabilmekte ve bu durum kritik kayma şekil değiştirme hızının
azalmasıyla sonuçlanmaktadır [7]. Taşıyıcı sıvının moleküler ağırlığının artması partiküllerin
Brownian hareketlerinin zayıflamasına neden olmaktadır. Böylelikle, STF içerisindeki dengeli
mikroyapı düşük kayma şekil değiştirme hızlarında bile bozulabilmekte, partiküllerin
kümelenmesi gerçekleşebilmektedir [26].
4.7. Sıcaklık
STF’yi oluşturan partikül ve taşıyıcı sıvı yanında STF’nin sıcaklığı da STF’nin reolojik
davranışını etkilemektedir. STF sıcaklığının artmasıyla birlikte viskozite azalırken, kritik
kayma şekil değiştirme hızı artmaktadır. Ayrıca, sıcaklık arttıkça kritik viskozite de azalma
göstermektedir (Şekil 12) [8, 18, 20, 21, 25, 28]. Liu vd. [8], ağırlıkça %25 oranında isli silika
içeren SiO2/PEG200 süspansiyonunun sırasıyla 10°C, 30°C ve 60°C sıcaklıktaki reolojik
özelliklerini incelenmişlerdir. Yapılan testler sonucunda sıcaklık arttıkça süspansiyonların
viskozitelerinin düştüğü görülmüştür. Bunun sebebi iki farklı şekilde açıklanabilmektedir.
Birincisi; sıcaklık arttıkça silika partikülleri ve polietilen glikol molekülleri arasındaki bağların
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zayıflaması ve sonuç olarak düzensiz bir mikro yapının oluşmasıyla viskozitenin düşmesidir.
İkincisi ise, yüksek sıcaklıklarda partiküllerin Brownian hareketlerinin artmasıyla düzensiz bir
mikro yapının oluşup viskozite düşüşüne neden olmasıdır. Ayrıca, sıcaklık arttıkça partiküllerin
Brownian hareketleri ve partiküllerin birbirini itme kuvveti artmaktadır. Bu durumda, hidroyığın (partikül kümesi) oluşturmak için daha fazla hidrodinamik kuvvet uygulanması
gerekmektedir. Bu da, kritik kayma şekil değiştirme hızının artması anlamına gelmektedir.

Şekil 12. Sıcaklığın kesme kalınlaşması davranışına etkisi (SiO2/PEG200 süspansiyonu
ağırlıkça %25 oranında isli silika içermektedir.) [8]
4.8. Partikül sertliği
Partikül sertliğinin reolojik davranışa etkisinin incelendiği Kalman vd. [29] tarafından
gerçekleştirilen çalışmada, polimetilmetakrilat (PMMA) partikülleri ve PMMA’ya göre
nispeten daha sert olan silika partikülleri PEG200 ile karıştırılmış ve STF’ler elde edilmiştir.
Yapılan testler sonucunda, SiO2/PEG200 süspansiyonunun kritik kayma şekil değiştirme
hızının PMMA/PEG200 süspansiyonunun kritik kayma şekil değiştirme hızından daha yüksek,
kritik viskozitesinin ise daha düşük olduğu görülmüştür. Ağırlıkça %64 oranında silika
partikülü içeren SiO2/PEG200 süspansiyonunun kritik kayma şekil değiştirme hızı ve kritik
vizkozitesi sırasıyla 14.4 s-1 ve 2.34 Pa.s iken, ağırlıkça %51 oranında PMMA partikülü içeren
PMMA/PEG200 süspansiyonunun kritik kayma şekil değiştirme hızı ve kritik vizkozitesi ise
sırasıyla 0.115 s-1 ve 11 Pa.s’dir. Petel vd. [30] tarafından gerçekleştirilen çalışmada da benzer
sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmada, partikül dayanımının reolojik davranışa
etkisinin belirlenmesi amacıyla hacimce %61,5 oranında silika (SiO2), etilen glikol (EG) ile
karıştırılarak SiO2/EG süspansiyonu ve hacimce %47,6 ve %13,9 oranında SiO2 ve silisyum
karbür (SiC), EG ile karıştırılarak SiO2/SiC/EG süspansiyonu hazırlanmıştır. Silisyum karbür
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partükülleri, silika partiküllerinden daha sert bir yapıya sahiptir. Yapılan testler sonucunda,
SiO2/EG süspansiyonundaki hacimce %13,9’luk silika partikülünün, silika partikülünden daha
sert bir yapıda olan silisyum karbür ile yer değiştirmesiyle kesme kalınlaşması davranışının
(kalınlaşma oranı) zayıfladığı ve kritik kayma şekil değiştirme hızının ise değişmediği
görülmüştür (Şekil 13).

Şekil 13. Partikül sertliğinin kesme kalınlaşması davranışına etkisi [30]
5. ÇOK FAZLI KESME KALINLAŞMASI GÖSTEREN SIVI VE RELOJİK
DAVRANIŞI
Çok fazlı STF, tek fazlı STF’nin (partikül/taşıyıcı sıvı süspansiyonu) metal partikülleri, seramik
partikülleri veya karbon nanotüp ile karıştırılmasıyla oluşturulmuş yeni nesil akışkanlardır [2].
Tek fazlı STF’ler ve reolojik davranışı ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen çok fazlı
STF’ler ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır.
Gürgen vd. [31] yaptıkları çalışmada, PEG içerisine ağırlıkça %20 oranında nano boyutta silika
ekleyerek STF elde etmiş ve bu STF’lere silisyum karbür (SiC), alüminyum oksit (Al2O3) ve
bor karbür (B4C) seramik partiküllerini çeşitli oranlarda ilave ederek farklı sıcaklıklardaki
reolojik özelliklerini incelemişlerdir. Yapılan reolojik testler sonucunda, STF’nin içerdiği
ağırlıkça seramik partikül oranının arttıkça viskozitenin arttığı ve ilave edilen seramik partikül
tipine bağlı olarak süspansiyonun reolojik davranışının kesme kalınlaşmasından kesme
incelmesine doğru değiştiği görülmüştür (Şekil 14). Bu noktada, çok fazlı STF içerisindeki
partiküllerin kapladıkları hacim önem kazanmaktadır. Seramik partiküllerin ilavesiyle birlikte
katı partiküllerin süspansiyon içerisinde kapladığı hacmin artması viskozitenin artmasını
sağlamaktadır. Bor karbür partiküllerinin yoğunluğu diğer partiküllere göre daha düşüktür. Bu
sebeple süspansiyon içerisinde diğer seramik partiküllere göre daha fazla hacim kaplamaktadır
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ve böylelikle ağırlıkça eşit oranlarda seramik partikülleri içermesine rağmen bor karbür içeren
STF’nin viskozitesinde daha fazla artış meydana gelmektedir.

Şekil 14. STF’nin reolojik davranışı [31] a) SiC katkılı STF b) Al2O3 katkılı STF c) B4C katkılı
STF
Bilindiği üzere tek fazlı STF içerisindeki silika partikül oranı azaldıkça kritik kayma şekil
değiştirme hızı artış göstermektedir [4, 8, 12, 15-19]. STF içerisine ilave edilen seramik
partikülleri STF içerisindeki silika partikül oranını düşürmektedir ve bu durumun, STF içerisine
ilave edilen seramik partikül oranının arttıkça silika partikül oranının azalmasından dolayı kritik
kayma şekil değiştirme hızını arttırdığı düşünülmektedir. Kritik kayma şekil değiştirme
hızındaki artış yüksek sıcaklıklarda daha belirgindir [31] (Şekil 15).

Şekil 15. Kritik kayma şekil değiştirme hızının sıcaklık ve ilave edilen seramik partikül oranı
ile değişimi [31] a) SiC katkılı b) Al2O3 katkılı c) B4C katkılı
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Gürgen vd. [32] tarafından, farklı boyutlardaki silisyum karbür partikülleri (SiC-A: 1.114 µm,
SiC-B: 0.512 µm ve SiC-C: 0.340 µm) ağırlıkça %20 oranında silika içeren silika/PEG400
süspansiyonuna ilave edilerek, çok fazlı STF’lerde reolojik davranışa, ilave edilen partikül
boyutunun ve miktarının etkisi araştırılmıştır. Yapılan reolojik testler, STF’ye ilave edilen
silisyum karbür partikül boyutunun azaldıkça viskozite eğrisinin yukarılara ötelendiğini
(başlangıç viskozitesinin arttığını) göstermiştir (Şekil 16). STF içerisinde ağırlıkça eşit oranda
bulunan, küçük boyutlu silisyum karbür partikülleri, büyük boyutlu silisyum karbür
partiküllerine göre daha çok sayıda bulunmaktadır ve bu durum viskozitenin artmasında
etkilidir.

Şekil 16. STF’ye ilave edilen partikül boyutunun reolojik davranışa etkisi [32]
STF’ye ilave edilen silisyum karbür partiküllerinin boyutunun, çok fazlı STF’nin kritik kayma
şekil değiştirme hızında sistematik bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. STF’nin reolojik
davranışına sıcaklığın ve eklenen partikül boyutunun ve miktarının etkisi Tablo 1’de
özetlenmiştir.
Tablo 1. STF’nin reolojik davranışına sıcaklığın ve ilave edilen partikül boyutunun ve
miktarının etkisi [32]
Parametreler
(Arttıkça)
Sıcaklık

Artış Gösterenler
 Kritik
kayma
değiştirme hızı
 Kalınlaşma periyodu

İlave edilen partikül
boyutu
İlave edilen partikül  Başlangıç viskozitesi
miktarı
 Kalınlaşma periyodu
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Azalış Gösterenler

Sistematik Bir Etki Yok

şekil  Başlangıç viskozitesi
 Kalınlaşma oranı
 Başlangıç viskozitesi  Kritik
kayma
şekil
değiştirme
hızı
 Kalınlaşma oranı
 Kalınlaşma periyodu
 Kalınlaşma oranı
 Kritik
kayma
şekil
değiştirme hızı
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Sha vd. [33], STF içerisine karbon nanotüp (KNT) ve grafen nanoplaka (GN) ilavesinin kesme
kalınlaşması davranışına etkisini araştırmışlardır. Yapılan reolojik testler sonucunda, STF’ye
KNT ve/veya GN ilave edilmesiyle başlangıç viskozitesinin arttığı kritik kayma şekil
değiştirme hızının ise azaldığı görülmüştür. Bu etki, STF’ye ilave edilen karbon nano-dolgu
(KNT ve GN) oranı arttıkça artış göstermektedir. Ayrıca KNT, STF’nin reolojik davranışı
üzerinde GN’ye göre daha baskın rol oynamaktadır (Şekil 17).

Şekil 17. STF’ye ilave edilen karbon nano-dolgu oranının reolojik davranışa etkisi [33]
Karbon nano-dolgu ilave edilmiş çok fazlı STF’lerin reolojik davranışı partiküllerin birbirleri
ile olan fiziksel etkileşimleri ile açıklanmaktadır. Şekil 18a’da görüldüğü üzere, tek fazlı
STF’de partiküller başlangıçta taşıyıcı sıvı içerisinde rastgele dağılmış durumdadır ve bu durum
başlangıç vizkozitesinin düşük olmasının nedenidir. Düşük kayma şekil değiştirme hızlarında
partiküller tabakalı bir yapı halini almaktadır ve böylelikle viskozitede azalma görülmektedir
(Kesme incelmesi). Kayma şekil değiştirme hızı (veya uygulanan gerilme) kritik bir değeri
aştığı anda partiküller kümelenerek vizkozitenin ani bir artış göstermesine neden olmaktadır.
GN ilave edilmiş çok fazlı STF’lerde, GN’nin silika partikülleri arasında köprü gibi davrandığı
görülmektedir (Şekil 18b). GN ile silika partikülleri arasındaki hidrojen bağı, π bağı veya
Vander Waals kuvvetleri gibi güçlü etkileşimler sebebiyle silika partikülleri GN partikülleri
yüzeyine tutunmaktadır ve bu durum STF içerisindeki partiküllerin daha kolay kümelenmesini
sağlamaktadır. KNT ilave edilmiş çok fazlı STF’nin GN ilave edilmiş çok fazlı STF’den farklı
reolojik davranış sergilemesinin nedeni, PEG ile nanopartiküller arasındaki etkileşimdir. KNT
ve PEG arasındaki bağıl yağlama kuvveti, GN ve PEG arasındaki bağıl yağlama kuvvetinden
daha yüksektir. Bu durum, KNT ve GN’in farklı şekillere sahip olmasından kaynaklanmaktadır
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(Şekil 18c). KNT’ler adında anlaşılacağı üzere tüp şeklindeyken, GN’ler plaka şeklindedir.
KNT ve GN’nin farklı nanoyapıları ve iç yapısal rijitlikleri nedeniyle, bu iki karbon nanodolgunun STF’ye birlikte ilave edilmesiyle reolojik davranış dengelenmeye çalışılmıştır (Şekil
18d). Sonuç olarak ister tek başına ilave edilsin ister birlikte, karbon nano-dolgular STF’nin
kesme kalınlaşması davranışını iyileştirmiştir [33].

Şekil 18. STF içerisindeki partikülerin birbiri ile olan etkileşimi [33] a) Silika b)Silika ve GN
c) Silika ve KNT d) Silika, GN ve KNT
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Hasanzadeh vd. [34] tarafından gerçekleştirilen çalışmada, tek fazlı STF’nin ve çok duvarlı
karbon nanotüp (ÇDKNT) ilave edilmiş STF’nin reolojik davranışı incelenmiştir. Yapılan
reolojik testler sonucunda, STF’ye ÇDKNT ilavesinin kesme kalınlaşması davranışını
zayıflattığı ve viskoziteyi düşürdüğü görülmüştür. Ayrıca, ÇDKNT ilavesiyle birlikte kritik
kayma şekil değiştirme hızı daha yüksek kayma şekil değiştirme hızlarına doğru ötelenmiştir
(Şekil 19). Bu durum ÇDKNT’lerin kesme kalınlaşması davranışında önemli rol oynadığını
göstermektedir.

Şekil 19. STF’ye ÇDKNT ilavesinin reolojik davranışa etkisi [34]
6. SONUÇ
Bu çalışmada, kesme kalınlaşması gösteren sıvıların reolojik davranışı kapsamlı bir şekilde ele
alınmıştır. Kesme kalınlaşması gösteren sıvılar, partikül boyutuna, STF içerisindeki partikül
oranına, partikül şekline, partikül boyut dağılımına, partikül-partikül etkileşimine, taşıyıcı
sıvıya, partikül sertliğine ve STF sıcaklığına bağlı olarak farklı reolojik davranışlar
sergilemektedir. Kesme kalınlaşması, araştırmacılar tarafından en çok kabul gören DüzenlilikDüzensizlik Teorisi ve Hidrodinamik Kümelenme Teorisi ile açıklanmaktadır. Tek fazlı STF
içerisine metal partikülleri, seramik partikülleri veya karbon nanotüplerin ilave edilmesiyle elde
edilen çok fazlı STF’lerin reolojik davranışı, ilave edilen partiküllerin boyutuna, oranına,
şekline ve çeşidine bağlı olarak farklılık göstermektedir.
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ABSTRACT
In this study, the effect of system characteristics of embedded-tube Radiant Ceiling Cooling
(RCC) on indoor air cooling are investigated numerically. The S-type pipe configuration is
modelled which is usually used in floor heating systems, and six different supply velocities are
analyzed. For numerical analysis, ANSYS Fluent commercial software which uses finite
volumes method is used. Numerical study is conducted for an office room in Ankara. Cooling
load is calculated according to ASHRAE standards. Velocity and temperature distributions in
the office are examined. Water is used as working fluid, and supply temperature is selected as
17oC to avoid condensation risk that is the most important limitation of cooling systems. It is
seen that there is not a linear relationship between supply velocity and indoor mean temperature.
Results show that increasing supply velocity results in decreasing mean indoor air temperature.
However, it causes to increase the pump work. Optimum supply velocity is chosen considering
the average room temperature and pump power. The results of the optimum velocity showed
that indoor air temperature changes between 32.48 and 17oC. It is seen that high temperatures
occur near the outdoor wall mostly. On the other hand, low temperatures happen near the
bottom surface of concrete mainly. Results indicate that there is no possible condensation risk.
It is seen that indoor air temperature distribution is almost homogenous.
Keywords: Radiant Ceiling Cooling, CFD Analysis, Office Buildings.
1. INTRODUCTION
Forty percent energy consumption of the world is used in buildings, and the European countries
employ 76% of this energy in heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) applications
[1]. Most of this energy consumed is used in office buildings [2]. Classical air conditioning
systems (CAC) consumes relatively high energy due to low supply working fluid temperatures.
For this reason, carbon emission values are also high. Radiant cooling systems needs higher
supply temperatures. Thus, remarkable amount of pump work is saved [3]. RCC systems are
more capable of the reaching thermal comfort conditions than classical air conditioning
systems. Mostly, CAC systems cause health issues such as headache, stiff neck [4]. Literature
survey indicates that many researchers studied numerically and experimentally the Radiant
Ceiling Cooling (RCC) characteristics in different ways [5-12].
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The novelty of this study is to investigate the effect of RCC system characteristics on
temperature distributions considering the parameters of mass flow rate of water and thermal
comfort. The velocity distribution in office room is also investigated.
2. COOLING SYSTEMS AND RADIANT CEILING COOLING
Air conditioning systems are commonly used in modern communities such as houses, offices,
and schools etc. To provide better comfort conditions and to save energy, dry bulb temperature
and relative humidity should be checked for cooling applications [13]. Due to the design of
office studied in this study, radiant heat transfer occurs mostly. Heat transfer occurs between
supply water and indoor air by conduction from supply water to concrete, and by radiation and
convection from concrete to indoor air.
Energy balance at steady state between concrete and air in office can be written as
𝑚. 𝑐𝑝 𝑇 = 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄̇𝑒𝑣𝑎 + 𝑄̇𝑟𝑎𝑑

(1)

where m is the mass (kg), cp is the specific heat capacity (kJkg-1oC-1), and T is the temperature
difference of the supply water (oC). 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 , 𝑄̇𝑒𝑣𝑎 , and 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 are the conduction,
convection, evaporative and radiation heat transfers (W), respectively. 𝑄̇𝑒𝑣𝑎 is neglected due to
no evaporation [14]. 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 , 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 , and 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 equations are given as
(𝑇 −𝑇 )
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴𝑠 𝑜𝑠𝛥𝑥 𝑖𝑠

(2)

𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑖𝑠 − 𝑇𝑖 )

(3)

𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠 (𝑇𝑖𝑠4 − 𝑇𝑠4 )

(4)

In Eqs. (1-4), k is the conductive heat transfer coefficient (W∙m-1∙ oC-1), Δx is the thickness (m),
h is the convection heat transfer coefficient (W∙m-2∙oC-1), As is the surface area (m2), Tos is the
outer surface temperature (oC), Tis is the inner surface temperature (oC), Ti is the inside
temperature (oC), Ts is the surface temperature (oC), σ is the Stephan-Boltzmann coefficient
(W∙m-2∙K-4), and ε is the emissivity.
3. CREATING MODEL AND SOLUTION
Figure 1 shows the isometric view of physical model of the case studied. Coordinate axis is also
shown in Figure 1. The dimensions of the room are 3000×2700×2500 mm (in x, y and z
directions), and the thickness of the concrete at the ceiling is 100 mm. S-type pipe is placed on
the middle plane of concrete, and it is 150 mm far away from both sidewalls of the room, and
distance between pipes are 150 mm.
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Figure 1. Isometric view of the room
Governing equations are the continuity, momentum and energy equations. These equations are
solved together with turbulent model equations. k-ε realizable turbulence model is used as
turbulence model with enhancement wall treatment method. These equations are solved at
steady state.
It can be seen in Figure 1, ABCD surface is the outdoor wall. Governing equations are solved
using appropriate boundary conditions. Boundary conditions for computational domain are
shown in Figure 2. Heat flux, 𝑞̇ " = 114.44 (W∙m-2), boundary condition is applies to the
outdoor wall. Adiabatic boundary condition is applied to other walls of the computational
domain since office room modelled is assumed as at the same conditions with the neighbor
rooms. Cooling load is calculated according to the ASHRAE standards for Ankara, Turkey, and
design temperatures are taken for summer days and daylights.

Figure 2. Boundary conditions of the computational domain
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4. RESULTS AND DISCUSSIONS
To understand the effect of supply velocity, CFD analysis is conducted for six different
velocities of 1.0, 0.82, 0.66, 0.49, 0.32, and 0.15 m·s-1. These supply velocities are in allowable
range for mechanical installation [15]. Figure 3 indicates the typical temperature contours for
the supply velocities of 0.15, 0.49, and 1.0 m·s-1. It is seen that average room temperature is not
linear with supply velocity. It is seen that average room temperature decreases about 1.3oC
when velocity increases from 0.15 ms-1 to 0.49 ms-1. In addition, average room temperature
decreases about 0.29oC when supply water velocity increases from 0.49 ms-1 to 1.0 ms-1.
Therefore, velocity supply of 0.49 m·s-1 is selected as optimum supply velocity.
Figure 4 shows the temperature distribution on the middle plane of office room. As it is seen in
Figure 4, if a person works in sitting position near the outdoor wall, local temperature around
that person will be 26.78-27.59oC, approximately. It was stated that predicted mean vote (PMV)
has a good value when thermal conditions are around 27.0oC [16].
Figure 5 demonstrates the airstream in the room for the supply velocities of 0.15, 0.49, and 1.0
m·s-1. As it is seen in Figure 5, air stream for all cases has small velocity magnitudes. It can be
said that dissatisfying does not happen due to airstream. On the right side of the Figure 5
velocity contour on the middle plane of y-axis, i.e. at y=1.3 m, is also given in x-z plane. It is
seen that velocity distribution is not homogeneous for the velocity of 0.15 and 0.49 m·s-1 while
it is homogeneous for the velocity of 1.0 m·s-1.
Possibility of condensation should be checked. It is seen from Figure 4, low temperatures occur
at the top of the room. Figure 6 depicts the temperature variation on the bottom surface of the
concrete in x-y plane for the supply velocity of 0.49 m·s-1. As can be seen in Figure 6, minimum
temperature on the bottom surface of concrete is 22-23oC. Minimum temperature within the
room is higher than 18.5oC. Therefore, there is no condensation risk for these conditions. Air
temperature inside the room is about 4oC higher than the wet bulb temperature. Therefore,
supply temperature can be decreased to get better thermal comfort results.
5. CONCLUSIONS
In this study, the characteristics of RCC system and thermal comfort conditions are examined
numerically. ANSYS Fluent is used for the numerical analysis for the supply temperature of
17oC for which there is no condensation risk. Continuity, momentum and energy equations are
solved together with the turbulence model equations. Six different supply velocities are studied
which are 1.0, 0.82, 0.66, 0.49, 0.32, and 0.15 m·s-1. Results are given as temperature and
velocity distributions. Results show that pump power increases with increasing supply velocity.
Optimum velocity is selected as 0.49 ms-1. It is seen that there is no condensation risk.
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Figure 3. Typical temperature contours for 0.15 m·s-1 (a), 0.49 m·s-1 (b), and 1.0 m·s-1 (c)
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Figure 4. Temperature distributions for 0.49 m·s-1 in x-y plane for z=0
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Figure 5. Velocity distributions for 0.15 m·s-1 (a), 0.49 m·s-1 (b), 1.0 m·s-1 (c) in x-y plane

Figure 6. Temperature distribution on the bottom surface of the concrete for 0.49 m·s-1
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ABSTRACT
In this study, the effect of mass flow rate of blood on bio-heat transfer in tumorous tissue with
and without blood vessel during cancer treatment of cryo-freezing method was investigated
experimentally by using temperature and flow measurements for tissue with different vascular
structures. Experiments were repeated for cryo-freezing applied to a tumor tissue with and
without arteries. Beef liver was used as a biological tissue. Teflon ducts with internal diameter
of 2.4 mm were used to simulate the blood vessel. Water was employed as fluid which is very
similar to blood. Nitrogen protoxide (N2O) gas passing through a cryo-probe with a diameter
of 5 mm was used as refrigerant. Experiments were repeated for four different blood flow rate
values ranging from 10 gr/min to 128 gr/min. When the frozen tissues obtained in the tumor
tissue with no blood vessel and with large blood vessel are compared, it is seen that the freezing
area obtained in the tumor tissue with blood vessel develops later. Results show that the desired
freezing region size to destroy tumor reduces when the blood flow rate in the blood vessels
increases. It is seen that the large blood vessel located near the tumor play an important role on
the time of acquisition of the desired freezing region size to destroy the tumor. The accuracy of
the results obtained in this study was confirmed by comparing the thermal graphs of cryofreezing processes applied to the tissue with large blood vessels which are present in the
literature.
Keywords: Cryo-freezing, Bio-heat transfer, Cancer treatment, Blood flow, Large blood
vessels.
1.

INTRODUCTION

The growth of tumor occurs frequently on or near some large blood vessels. It is desirable that
the tumor formation near the vessel should be destroyed surgically and not be repeated in the
same tissue region and not be spread to other tissues.
Cryotherapy, one of the methods of cancer treatment, is an effective medical treatment method
used to destroy the tumor by providing freezing in the biological tissue by means of cryoprobes.
It is considered as a good treatment option because of least relapsing and short time staying in
hospital. Being fast, easy to apply and cheap are the important advantages of this treatment. It
can be conducted under policlinic conditions, and it does not require anesthesia.
The risk of bleeding after the procedure is extremely low, and it does not require any changes
in normal life. There is no negative effect on the potential of reproduction. The risk of serious
injury or complications is extremely low. This treatment method has been used in the world to
destroy the prostate and liver tumors.
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Literature survey shows that cancer treatment using cryo-freezing method was investigated by
many researchers. The cryotherapy treatment was examined numerically using finite difference
method by some authors [1-3]. An analytical model was developed to examine a liver tumor
cell destruction within the freeze-thaw process in cryotherapy by Chua and Chou [4]. Thermal
effects of large vessels during cryosurgery were experimentally and numerically investigated
by Deng et al. [5]. A model was developed to investigate the freeze-thaw-heat treatment in a
biological system by Chua and Chou [6]. The diameters of the liver main arteries and arter
branches were determined for human liver by Silveira et al. [7]. The thermal interactions were
analyzed between a single blood vessel and biological tissue surrounding it by Majchrzak and
Tarasek [8]. A numerical study was carried out to investigate the irregularly shaped liver tumor
by Chua [9]. A lower temperature value is needed to freeze the tissue through the large blood
vessel [10]. The first in vivo animal experiments was conducted by Zi-Qıao et al. [11] using a
nano-cryosurgical method to freeze completely tumor tissues in which large blood vessels are
embedded. A computational cryo-freezing model with a simplified mathematical definition of
the vascular network structure was formed by Chua [12]. A multiscaled three-dimensional celltissue model was developed by Wang et al [13] for quantitative evaluation of vascular network
effects considering the results obtained from cryosurgery and hyperthermia treatments used in
cancer treatment.
Literature review shows that there is a lack information on cryo-freezing to destroy the tumor
tissue. In this study, the effect of mass flow rate of blood passing through vessel on bio-heat
transfer in tumorous tissue has been investigated experimentally. The experiments are carried
out using cryo-freezing procedures applied to a tumorous tissue with and without vessels. Beef
liver is used as a biological tissue. Teflon channels with inner diameter of 2.4 mm are used to
simulate the blood vessel. Water is used as fluid which is similar to blood. A 5 mm diameter
cryoprobe with nitrogen protoxide (N2O) gas is employed as the refrigerant for cryo-freezing
procedure. Experiments are repeated for four different blood flow rate values ranging from 10
gr/min to 128 gr/min.
2. MATERIALS AND METHODS
Study is carried out experimentally. A schematic view of the experimental set-up used is shown
in Figure 1. A cryotherapy device is used for cryo-freezing procedure. Cryotherapy device
consists of a pressurized nitrogen protoxide tube, a needle valve, a manometer and a cryoprobe
gun; the pressurized nitrogen protoxide gas (N2O) is stored in a cylinder controlled by a needle
valve. The tube pressure is controlled by a pressure gauge. When the valve is open, the nitrogen
protoxide is passed through an internal tube located inside the cryoprobe gun. Then gas flows
from an intermediate layer between the outer wall of the cryoprobe and the inner tube. T-type
thermocouple probes are used to measure the cryoprobe, tissue and ambient temperatures.
Totally twelve thermocouples are used. A datalogger connected to a computer is used to read
the thermocouple temperature values. Temperature readings are recorded every 10 seconds for
2 minutes. In addition, a thermal imager camera is used to display the temperature distribution.
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1. Pressurized nitrogen protoxide tube
2. Needle valve
3. Manometer
4. Tissue (beef liver)
5. Thermocouple probes
6. Cryoprobe gun
7. Thermocouples

8. Teflon channel
9. Water bath with cooled circulator
10. Fluid flow meter
11. Datalogger
12. Peristaltic pump
13. Thermal camera
14. PC

Figure 1. Schematic view of the experimental set-up
The commercially available beef livers are used as a sample in in-vitro experiments to
investigate the cryogenic freezing process. Teflon channels are employed to simulate the blood
flow in the vessels [5, 7, 8, 10, 13]. The samples of the beef liver without and with arteries are
shown in Figure 2a and 2b, respectively. Teflon channel is very similar to the blood vessel,
therefore, teflon channel is employed as blood vessel. Likewise, since the physical properties
of the water is very similar to the blood, water is used to investigate the thermal effect of the
blood flow in the teflon channel. To simulate the blood vessels in the human liver, teflon
channels with inner diameter ID=2.4 mm and outer diameter OD=3.0 mm are used in the
experiments [7]. The diameter of the cryoprobe used in this study is 5 mm.
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(a)
(b)
Figure 2. Beef liver samples (a) without vessel and (b) with single vessel
Water bath is used to kept the temperature of water constant at 37oC similar to normal
temperature of the human blood. A peristaltic pump is employed to simulate the pumping blood
of heart. Pure water is used. The blood flow rates used in the experiments are selected to be
appropriate with the blood flow rates in the liver of a normal adult human [5, 10, 12].
Experimental study is conducted for four different mass flow rates of 10, 30, 79, and 128 gr/min.
Before starting the cryo-freezing procedure, the water kept constant at temperature of 37°C is
circulated in the beef liver for 10 minutes to ensure that the experimental starting temperature
is stable. Then cryo-freezing procedure is started and lasted for 120 seconds. The size of the
freezing region diameter is measured.
Tumors occur more frequently around the arteries. Thus, normal tissue region located on the
arteries is assumed to be tumorous tissue to which cryo-freezing is applied. A tumorous tissue
with a single blood vessel is shown in Figure 3. The position of the cryoprobe located in
tumorous tissue is also shown in Figure 3.

Figure 3. Schematic view of a tumorous tissue with single blood vessel and the position of
cryoprobe.
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3. RESULTS
In this study, the effect of mass flow rate of blood on cryo-freezing is investigated
experimentally. Study is conducted for a tissue with and without blood vessel. Figure 4 shows
the typical freezing regions taken from thermal camera after 30, 60, and 120 seconds for a tumor
tissue without vessel. It is seen that cryo-freezing region increases with increasing time. That
is, cryo-freezing region diameter after 30, 60, and 120 seconds are 17.13 mm, 21.53 mm and
23 mm, respectively.

30 s

60 s

120 s

Figure 4. Cryo-freezing regions after 30, 60 and 120 seconds for a tumor tissue without vessel.
Similarly, typical cryo-freezing regions taken from thermal camera for a tumor tissue with a
single vessel is shown in Figure 5 for the mass flow rate of 79 gr/min. Results show that cryofreezing region diameter after 30, 60, and 120 seconds are 16.24 mm, 18.98 mm and 23 mm,
respectively. It is seen that cryo-freezing region diameter increases with time. It is also seen
that lower cryo-freezing region diameter is obtained for tumor tissue with single vessel as
compared to tumor tissue without vessel. As can be seen from Figure 4 and Figure 5, cryofreezing region diameters after 120 seconds are the same for the tissues with and without vessel.
When the cryo-freezing region diameters of the tumor tissue with and without vessel are
compared after 60 seconds, it is seen that the cryo-freezing region diameter of the tumor tissue
wihout blood vessel is greater than that of the tumor tissue with blood vessel. In other words,
blood flow in a vessel affect the cryo-freezing region diameter.

30 s

60 s

120 s

Figure 5. Cryo-freezing regions after 30, 60 and 120 seconds for a tumor tissue with a single
vessel.
Literature results show that cryo-freezing region diameter for the tissue without vessel is 19
mm and 28 mm after 10 minutes and 20 minutes, respectively, when liquid nitrogen is used as
refrigerant [12]. In addition, cryo-freezing region diameter for the tissue with a single vessel is
18 mm and 26 mm after 10 minutes and 20 minutes, respectively, when liquid nitrogen is used
as refrigerant [12]. Present experimental results show that almost the same cryo-freezing region
diameter is obtained at a short time when nitrogen protoxide is used as a refrigerant.
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Cryo-freezing regions taken with thermocouple probes for a tumor tissue without vessel and
with a single vessel is shown in Figure 6 for four different mass flow rates which are 10 gr/min,
30 gr/min, 79 gr/min and 128 gr/min. Results show that cryo-freezing region diameter after 60
seconds is 21.53 mm in tumor tissue without vessel. In addition, cryo-freezing region diameters
after 60 seconds are 20.20 mm, 19.88 mm, 18.98 mm and 18.77 mm in tumor tissue with a
single vessel for 10 gr/min, 30 gr/min, 79 gr/min and 128 gr/min, respectively. It is seen that
cryo-freezing region diameter decreases with increasing mass flow rate. It is also seen that
lower cryo-freezing region diameter is obtained for tumor tissue with blood vessel having 128
gr/min mass flow rate compared to tumor tissue without vessel.
No vessel
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10 gr/min mass flow rate
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-12,0
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0,0
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4,5
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79 gr/min mass flow rate
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Figure 6. Cryo-freezing regions after 60 seconds for a tumor tissue without vessel and with a
single vessel.
The variation of freezing region diameters, obtained as a result of cryo-freezing applied to liver
tissues with a single blood vessel having inner diameter of 2.4 mm, through 120 seconds for
four different mass flow rates is shown in Figure 7. The results of tumor tissue without vessel
is also given in Figure 7. It is seen that freezing region diameter decreases with increasing mass
flow rate of blood. It is also seen that bigger freezing diameter is obtained for tissue without
vessel. Results show that cryo-freezing region diameter almost remains constant after 110
seconds. Thus, cryo-freezing procedure is applied for 120 seconds in the experiments. As can
be seen in Figure 7, cryo-freezing region diameters for four different mass flow rates are the
same.
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Figure 7. Variation of cryo-freezing region diameter as a function of time at different mass
flow rates.
In the experiments, it is observed that the diameter of the freezing area increases with time; but
when the mass flow rate of pure water increases in the teflon channel, this growth slows down.
This can be interpreted as more bio heat transfer occurs from the vessel to the tissue when mass
flow rate of water is increased.
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ALTERNATİF TEMİZ ENERJİ: LİNYİT-BİYOKÜTLE KARIŞIMLARININ
BİRLİKTE PİROLİZİ
Öğr. Grv. Dr. Aydan AKSOĞAN KORKMAZ
İnönü Üniversitesi, aydan.korkmaz@inonu.edu.tr
ÖZET
Gelişen teknoloji ile beraber, enerji kullanımına yönelik talepteki artış sebebiyle fosil
yakıtların kullanımının arttığı; bununla beraber fosil yakıt rezervlerinin yenilenebilir olmadığı
ve kullanımının bazı çevresel sorunlara sebep olduğu bilinmektedir. Dünyada enerji ihtiyacı
her yıl artmasına karşılık, bu ihtiyacı karşılayan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir
şekilde azalmaktadır.
Fosil yakıtlar, SO2 ve NOx gibi atmosfere salınan ve asit yağmurlarına neden olan yüksek
miktarda kükürt, azot ve metal içermektedir. Kömürün yanması sonucu atmosfere CO2
salınmakta ve bunun sonucunda sera etkisi ile olumsuz çevresel etkiler meydana gelmektedir.
Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre
dostu, elektrik üretebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır.
Biyokütle kullanmanın başlıca avantajı ihmal edilebilir miktarda kükürt, azot ve metal
içeriğine sahip olmasıdır. Güneş var olduğu sürece bitki yetiştirilmesi devam edeceğinden,
biyokütle tükenmez bir enerji kaynağı olmaktadır.
Kömür ile kıyaslandığında biyokütlenin daha yüksek H/C ve O/C değerlerine sahip olduğu
bilinmektedir. Biyokütle içindeki yüksek hidrojen içeriği, kömürle birlikte pirolizi esnasında
bir hidrojen kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Bununla beraber piroliz boyunca
biyokütleden yayılan H ve OH radikalleri, kömürün aromatik halkalarındaki kırılmaları
desteklemektedir. Ayrıca kömür ile birlikte biyokütlenin yakılmasıyla, atmosfere yayılan SO2
ve NOx içeriklerinin azaltılması mümkün olmaktadır.
Ülkemizdeki kömür yataklarının büyük çoğunluğunun genç linyit olması ve dolayısıyla
kalorifik değerlerinin düşük olmasından ötürü, doğrudan yakılıp enerji üretiminde
kullanılması fazla ekonomik olmamaktadır. Bu açıdan linyit ve biyokütle karışımlarının
piroliz edilerek katı-sıvı-gaz bileşenlerin enerjitik değerlerinin bulunması ve karakterizasyonu
önem kazanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Linyit, Biyokütle, Piroliz, Enerji
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1. GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi enerji üretimidir. Enerji
üretiminin tüketimden fazla olması, sanayinin gelişmesine ve milli gelirin artmasına neden
olan önemli etkenlerden biridir. Enerji üretimi ise onu sağlayan kaynakların bulunmasına ve
bu kaynaklardan optimum düzeyde yararlanılmasına bağlı olmaktadır. Bu açıdan günümüzde
enerji kaynağı olarak kullanılan kömür, bitümlü şeyl, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar
büyük önem taşımaktadır. Fosil yakıtlar sadece enerji hammaddesi değil, aynı zamanda birçok
sanayinin de (boya, plastik, eczacılık, kozmetik, demir-çelik, alüminyum vb.) ana girdilerinin
üretildiği hammaddelerdir (Kural, 1998).
Kömürler havanın oksijeniyle kendiliğinden yanabilen, %55-95 arasında serbest karbon veya
bileşim halinde karbon içeren, katı ve organik kökenli kayaçlardır. Yandıklarında değişik
miktarda ve bileşimde kül bırakmaktadırlar. Genel olarak bitkisel kökenlidirler. Sert,
yumuşak, mat veya parlak olabilmektedirler. Renkleri kahverengiden siyaha kadar
değişebilmektedir. Gelişme derecelerine göre gözle veya mikroskopla ayırt edilebilen, iyi
veya kötü muhafaza edilmiş bitkisel artıklar içermektedirler. Kendi aralarında turba, linyit,
taşkömürü ve antrasit gibi sınıflara ayrılmaktadırlar. Tüm bu kömürsel gruba hümülit adı
verilmektedir (Köksoy, 1985). Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık büyük
çoğunluğu fosil yakıtlar kullanılarak elde edilmektedir. Bu fosil yakıtlar arasında en yaygın
olarak kullanılanı linyitlerdir. Dünya linyit rezervlerinin yaklaşık %0,85’i ülkemizde
bulunmaktadır (Peker Say, 2006; Ballice, 2002).
Kömürün, enerji üretimi amacıyla çeşitli yakma sistemlerinde yakılması sonucu oluşan
karbondioksit, karbonmonoksit, kükürt oksitler, azot oksitler gibi çeşitli gazlar başlıca hava
kirliliği kaynaklarındandır. Yanma gazları ile atmosfere atılan bu kirleticiler, güneş ışığının
etkisiyle veya atmosferde bulunan diğer bileşiklerle tepkimeye girerek; ozon, aerosol, nitrat,
nitrit ve çeşitli asitler gibi ikincil kirleticileri de oluşturabilmektedir.
Kömür; olduğu gibi veya yakıt olarak tam verim elde edebilmek amacıyla, özelliklerine göre
çeşitli proseslerden geçirilmek suretiyle farklı özelliklerdeki ürünler halinde de kullanılabilen
bir yakıttır. Son yıllarda, kömürün özelliklerine göre en uygun ürün haline dönüştürülüp
kullanılması, çağdaş bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Kömüre uygulanan başlıca
prosesler arasında düşük ve yüksek sıcaklık koklaştırması, gazlaştırma, sıvılaştırma ve
briketleme sayılabilmektedir (Asmatülü vd. 1996).
Biyokütle; biyolojik kökenli, fosil olmayan organik madde kütlesidir. Biyokütlenin kimyasal
içeriğinde karbonun yanı sıra hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve daha küçük oranlarda
alkali, alkali toprak ve ağır metaller içeren atomlar vardır. Ana bileşenleri, karbonhidrat
bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı,
bu kaynaklardan elde edilen enerji ise, biyokütle enerjisi olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle,
yüzyıllık dönemden daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan
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artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile kentsel atıkları içeren tüm organik maddeler
biyokütle olarak tanımlanabilir (Sözen vd., 2017).
Biyokütle; sahip olduğu büyük potansiyeli, farklı sosyal ve ekonomik faydaları nedeniyle
geleceğin en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olduğu düşünülmektedir.
Biyokütle doğrudan ısınma ve elektrik amacıyla kullanılabilmekte, katı, gaz ve likit yakıta
çevrilebilmektedir. Endüstri, tarım ve orman artıkları biyokütle olarak kullanılabilmekte, buna
ek olarak ağaç ve şeker kamışı gibi enerji üreten bitkiler yalnızca enerjiye dönüştürülerek
kullanılmak amacıyla üretilmektedir (Karayılmazlar vd., 2011).
Biyokütle; termal, biyolojik ve fiziksel proseslerle hidrojen, etanol, metanol veya metan gibi
çeşitli enerji kaynaklarına çok çeşitli tekniklerle dönüştürülebilmektedir. Bu sayede çürümeye
terk edilen biyokütle, yenilenebilir alternatif bir enerji kaynağı olarak dünya ekonomisine
kazandırılabilmektedir.
Kömür ile kıyaslandığında biyokütlenin daha yüksek H/C ve O/C değerlerine sahip olduğu
bilinmektedir. Biyokütle içindeki yüksek hidrojen içeriği, kömürle birlikte pirolizi esnasında
bir hidrojen kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Bununla beraber piroliz boyunca
biyokütleden yayılan H ve OH radikalleri, kömürün aromatik halkalarındaki kırılmaları
desteklemektedir. Ayrıca kömür ile birlikte biyokütlenin yakılmasıyla, atmosfere yayılan SO2
ve NOx içeriklerinin azaltılması mümkün olmaktadır. Yüksek kükürtlü bitümlü kömürün %20
saman ile karıştırılarak yakılması, NO ve SO2 emisyonlarında net bir azalma olduğunu
göstermiştir (Biagini vd. 2002). CO2 yönünden bir değerlendirme yapılırsa sert kömürün
yanması sonucu açığa çıkan CO2, biyokütlenin kullanımı durumunda yaklaşık %93
azaltılabilmektedir (Spliethoff ve Hein, 1998). Bu sayede hem yanma sonucu açığa çıkan
olumsuz çevresel etkiler ortadan kaldırılmakta, hem de atık durumda olan biyokütle (kayısı
çekirdeği, antep fıstığı dış kabuğu, evsel atık vb.) değerlendirilmektedir.
Son zamanlarda farklı fosil yakıt türleri (turba, linyit, bitümlü kömür vb.), farklı
fırın/reaktörler (akışkan yatak, sabit yatak, serbest düşüşlü reaktör vb.), farklı çalışma
koşulları (sıcaklık, ısıtma hızı, karışım oranı, parka boyutu vb.) ile kömür ve biyokütlenin
birlikte kullanıldığı çalışmalar öne çıkmaktadır (Zhao vd.2017; Naik vd.2016; Meng vd.2016;
Wang vd.2015; Zhang vd.2015; Soncini vd.2013; Acevedo vd.2013; Weiland vd.2012).
Birçok araştırma düşük ranklı kömürler ile biyokütlenin piroliz boyunca kolayca sinerji
oluşturduğunu göstermiştir. Bu araştırmada bir literatür taraması yapılarak, son yıllardaki
linyit-biyokütle piroliz çalışmalarından bazıları özetlenerek sunulmuştur.

2. LİTERATÜR ÇALIŞMALARI
Sinağ vd. (2006), linyit ve düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) karışımlarının pirolizini
yapmış ve elde ettikleri sıvı ürünün karakterizasyonunu FTIR, H NMR, GC-MS ve GPC ile
çalışmışlardır. Hidrokarbon dağılımları üzerine sıcaklığın (400, 500, 600 ve 700°C), karışım
oranının (%0, %50 ve %100) ve katalizörün (kırmızı çamur ve bentonit) etkisini
incelemişlerdir. Artan sıcaklıkla birlikte (600°’ye kadar) katı ürünün azaldığını, katran ve gaz
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ürünün arttığını belirlemişlerdir. Linyit pirolizi ile karşılaştırdıklarında LDPE eklendiğinde
olefin, alkan ve alken gruplarında bir artış olduğunu görmüşlerdir. Katalizör eklendiğinde
katran ürünün H/C oranlarının arttığını tespit etmişlerdir.
Zhang vd. (2007), baklagil samanı ve linyitin pirolizini farklı karışım oranlarında (%0’dan
%100’e kadar) ve farklı sıcaklıklarda (500, 600, 700°C), 35 cm3/dk N2 gazı akışında serbest
düşüşlü reaktör kullanarak yapmışlardır. Daha yüksek karışım oranlarında çar ürünün
hesaplanandan daha düşük olduğunu, bunun sonucunda sıvı ürün ve katran veriminin daha
yüksek çıktığını belirlemişlerdir. Tüm karışım oranlarında CO, CO2 ve H2 gaz bileşenlerinin
hesaplanan değerlerden düşük, CH4’ün ise yüksek çıktığını tespit etmişlerdir. Karışım oranı
arttıkça CO2 reaktivitesinin de arttığını görmüşlerdir. Sinerji açısından en uygun sıcaklığın
600°C olduğuna karar vermişlerdir.
Yılgın (2007), linyit ve elma kabuğundan 50/50 oranında hazırladığı karışımı sabit yataklı
reaktörde yakmış ve NOx, NO ve SO2 emisyonlarını çalışmıştır. Yanma davranışı ve gaz
emisyonları üzerine, yatak sıcaklığı ve biyokütlenin etkisini incelemiştir. Düşük sıcaklıkta
(700°C) karışımın yanma davranışının saf komponentler arasında olduğunu buna karşılık daha
yüksek sıcaklıkta (800°C) bağımsız davrandığını belirlemiştir. SO2 emisyonunun başlıca
linyitten kaynaklandığını ve karışımın yüksek sıcaklıkta uçucu madde miktarındaki artıştan
dolayı bu gazın emisyonunun azaldığı; NOx’in ise başlıca NO içerdiği ve yüksek sıcaklıktaki
radikal oluşumunun artması sebebiyle emisyonun azaldığı sonucuna varmıştır.
Sharypov vd. (2007), poliolefinik polimerler ile kahverengi kömürün pirolizini hem TG ile,
hem de argon ve hidrojen basıncı (7,5-1,5 MPa) altında hematit ve pirotit katalizörleri
kullanarak, 10°C/dk ısıtma hızıyla, 900°C sıcaklıkta otoklavda gerçekleştirmişlerdir. Elde
ettikleri sıvı ürünleri GC-MS ile incelemişlerdir. Kömür dönüşümünde hematit katalizörün
daha etkin olduğunu, ayrıca polimerlerin hidrojen donörü olarak önemli bir rol oynadığını
belirlemişlerdir.
Onay vd. (2007), aspir tohumu ile Seyitömer linyitinin farklı karıştırma oranlarının ve piroliz
sıcaklıklarının, ürün verimleri ve yağ ürün karakterizasyonu üzerindeki etkilerini
araştırmışlardır. Deneyleri sabit yataklı reaktör kullanarak 7°C/dk ısıtma hızıyla 400-700°C
arasında, %0, %3, %5, %7, %10, %33, %50 ve %100 karışım oranlarında
gerçekleştirmişlerdir. Karışım oranı arttıkça çar ürünün arttığını, buna karşılık yağ ve gaz
ürünün azaldığını gözlemlemişlerdir. Maksimum yağ ürünü 550°C’de, %5 karışım oranında
elde etmişlerdir. Elde ettikleri yağ ürünün karakterizasyonunu belirlemişlerdir.
Yılgın vd. (2010), şeker pancarı posası ve linyitin pirolizini %0, %50 ve %100 karışım
oranlarında, 600°C’de 100 ml/dk N2 atmosferinde gerçekleştirmişlerdir. Linyit pirolizine göre
karışım pirolizinde çar ürünün azaldığını, buna karşılık sıvı ve gaz ürün verimlerinin arttığını
belirlemişlerdir.
Wei vd. (2011), iki farklı biyokütle (çam talaşı ve baklagil samanı) ve iki farklı kömür türü
(linyit ve bitümlü kömür) kullanarak, serbest düşüşlü reaktörde 500, 600 ve 700°C’lerde %0,
%25, %50, %70 ve %100 karışım oranlarında piroliz deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Sonuçta,
ürün verimlerinin ve çarın CO2 reaktivitesinin büyük oranda biyokütle türüne bağlı olduğunu
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 72

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
belirlemişlerdir. Baklagil samanı kullanıldığında çam talaşından daha yüksek holoselüloz ve
hidrojen içeriği elde etmişlerdir. Bitümlü kömür kullanıldığında elde edilen sıvı ürün
veriminin linyitten daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Weiland vd. (2012), kömür ve Kuzey Amerika’da yetişen bir darı cinsinin pirolizini ayrı ayrı
ve birlikte farklı karışım oranlarında (%100 kömür, %50 kömür -50 biyokütle, %70 kömür-30
biyokütle, %85 kömür-15 biyokütle ve %100 biyokütle) Argon akışı (2000 cm3/dk) altında
900°C sıcaklıkta düşey tüp reaktör kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Karışımdaki darı oranı
arttıkça hafif katran ve gaz ürünlerin (CO, CO2, CH4, H2) miktarının lineer olarak arttığını,
buna karşılık çar, su ve ağır katran ürünlerin ise azaldığını belirlemişlerdir.
Soncini vd. (2013), iki farklı kömür ve odunsu biyokütlenin (sarıçam) pirolizini farklı karışım
oranlarında (100/0, 90/10, 80/20, 50/50 ve 0/100), farklı ısıtma hızlarında (400-1000 K/sn) ve
farklı sıcaklıklarda (600, 700, 800, 900, 975°C), 4,5 l/dk Argon gazı akışında düşey tüp
reaktör kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Karışımdaki biyokütle oranı arttıkça, gaz (CO, CO2,
H2, CH4, C2H4) ve su ürün miktarında artış, çar üründe ise azalma olduğunu belirlemişlerdir.
Acevedo vd. (2013), düşük ranklı kömür ve hurda lastik atıklarının pirolizini 1:1 karışım
oranında, 5°C/dk ısıtma hızıyla, 850°C sıcaklıkta, hem sabit yataklı hem de döner fırında
gerçekleştirmişlerdir. Çar veriminin döner fırında (%55) sabit yataktakine (%52) göre daha
yüksek olduğunu hesaplamışlardır. Elde ettikleri çar ürünün gözenekliliğini BET ve SEM ile,
yağ ürünü ise GC-MS analiz etmişlerdir. Deneylerin sonucunda elde edilen çar ürünlerin
benzer olduğunu buna karşılık, yağ ve gaz ürün veriminin fırın tipine bağlı olduğuna karar
vermişlerdir. Döner fırında gaz ürün veriminin, sabit yataklı fırında ise yağ ürün veriminin
daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Döner fırından elde edilen yağ ürünün daha fazla
aromatik olduğunu ve daha az oksijene bileşikler içerdiğini analiz etmişlerdir.
Li vd. (2014), pirinç samanı ve bitümlü kömürün pirlizini sabit yataklı reaktörde, 500 ml/dk
N2 akışında, farklı sıcaklıklarda (700, 800 ve 900°C) ve karışım oranlarında (%0, %20, %40,
%60, %80 ve %100) gerçekleştirerek ürün verimleri ve karakterizasyonunu çalışmışlardır.
Artan karışım oranıyla birlikte katran ve gaz ürünlerin arttığını, artan sıcaklıkla birlikte katı
ürünün azaldığını belirlemişlerdir. Gaz ürünün hesaplanan değerlerden daha yüksek, sıvı
ürünün ise düşük olduğunu görmüşlerdir. Karışım oranı arttıkça H2, CO, CH4 ve CO2
miktarlarının da arttığını; çar ürünün kül ve uçucu madde içeriğinin arttığını, buna karşılık
sabit C içeriğinin azaldığını; katran ürünün asit ve alkol içeriklerinin arttığını belirlemişlerdir.
Quan vd. (2014), beyaz çam ve yarı bitümlü kömürlerin farklı karışım oranlarında (%0, %25,
%50, %75 ve %100) piroliz karakteristiklerini hem termogravimetrik analiz (TG) hem de
serbest düşüşlü reaktör kullanarak belirlemişlerdir. TG deneylerini oda sıcaklığından
800°C’ye kadar 10°C/dk ısıtma hızıyla N2 atmosferinde; reaktör deneylerini 600°C’de ve N2
gazı akışında gerçekleştirmişlerdir. TG ve reaktör ile çar ürünün hesaplanan değerden yüksek
olduğunu, ayrıca reaktörde biyokütle karışım oranı arttıkça katran, sıvı ve gaz ürünün arttığını
buna karşılık çarın azaldığını gözlemlemişlerdir. Sonuçta reaktörde daha yüksek biyokütle
karışım oranlarının katran üretiminde pozitif etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir.
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Song vd. (2014), çam talaşı ve linyitin pirolizini sabit yataklı reaktörde, 100 ml/dk N2
akışında, 10°C/dk ısıtma hızıyla, farklı sıcaklıklarda (400, 600 ve 900°C) ve karışım
oranlarında (%0, %20, %50, %80 ve %100) gerçekleştirerek ürün verimleri ve
karakterizasyonunu çalışmışlardır. Gaz ürünün hesaplanan değerler ile uyumlu olduğunu,
düşük sıcaklıklardaki temel gaz bileşenlerin CO2 ve CO, yüksek sıcakta ise H2 olduğunu
görmüşlerdir. Karışım oranı arttıkça tüm sıcaklıklarda katı veriminin azaldığını, sıvı ve gaz
verimlerinin arttığını belirlemişlerdir.
Wang vd. (2015), mısır koçanı ve linyitin pirolizini farklı karışım oranlarında (67:33, 50:50
ve 33:67), oda sıcaklığından 1000°C’ye kadar, 10°C/dk ısıtma hızıyla gerçekleştirmişlerdir.
Deneyde üç tüplü iki aşamalı sabit yataklı reaktör kullanmışlardır. Karışım oranı arttıkça
katran veriminin azaldığını, H2, CO ve CH4’ün arttığı buna karşılık CO2’nin azaldığını
belirlemişlerdir. Artan reaksiyon süresiyle birlikte karbon dönüşümlerinin de arttığını
saptamışlardır.
Acevedo ve Barriocanal (2015), atık lastiklerden takviye lifi ve düşük ranklı bitümlü kömürün
pirolizini döner fırında, 1:1 karışım oranında, 3 farklı dönme hızında (8,2 rpm, 13,8 rpm ve
15,1 rpm), farklı N2 akışları (100, 400 ve 600 ml/dk) ve ısıtma hızlarında (1 ve 5 °C/dk), 850
ve 900°C sıcaklıkta gerçekleştirerek ürün verimleri ve karakterizasyonunu çalışmışlardır. N2
akış hızı ve dönme hızının artması ve ısıtma hızının azalmasıyla hafif yağ ürün miktarında
artış belirlemişlerdir. N2 akış hızı ve dönme hızı artmasıyla yağ içeren daha fazla oksijene ve
daha az aromatiklik gösteren grupların (limonen, benzonitril) oluştuğunu; piroliz sıcaklığı
veya ısıtma hızı arttıkça, yağ ürünün daha az oksijene gruplu daha aromatik bir yapı
kazandığını gözlemlemişlerdir.
Zhang vd. (2015), yarı bitümlü kömür ve çam talaşının pirolizini serbest düşüşlü reaktör
kullanarak, 200 ml/dl N2 akışında, farklı karışım oranlarında (0-0,25-0,50-0,75-100), farklı
sıcaklıklarda (600, 650, 700 ve 750°C) gerçekleştirmişlerdir. Gaz ürün verimini
hesaplanandan düşük, katran ürün verimini ise daha yüksek bulmuşlardır. Maksimum katran
verimini (%28,7) 700°C sıcaklıkta ve 0,50 karışım oranında elde etmişlerdir.
Havelcova vd. (2016), yarı bitümlü kömür ve polietilen tereftalatın (PET) pirolizini dikey
fırın kullanarak farklı karışım oranlarında (95/5, 90/10 ve 80/20), hava atmosferinde, hafif bir
basınç altında (95’den 98 Pa’a), 5°C/dk ısıtma hızıyla, 900°C sıcaklıkta 30 dakika bekleterek
gerçekleştirmişlerdir. Karışımdaki PET artışıyla birlikte kok ürünün %4 civarında azaldığını,
sıvı ürünün ise %5 civarında arttığını (en yüksek PET oranında) belirlemişlerdir. Piroliz
sonucunda hacimce %42-44’ü H2 olan yine hacimce %86-89 yanabilen maddeler içeren gaz
ürün yayılımını tespit etmişlerdir. Ayrıca PET artışıyla orantılı olarak elde edilen kokun
ortalama yansıtma değerlerinin düştüğünü ortaya çıkarmışlardır.
Meng vd. (2016), linyit ve platanoz ahşap karışımlarının pirolizini sabit yataklı reaktörde, 100
ml/dk N2 akışında, farklı karışım oranlarında (%30, %50 ve %70) ve farklı sıcaklıklarda (600,
700, 800, 900 ve 1000°C) gerçekleştirmişlerdir. Karışımdaki ahşap oranı arttıkça gaz (H2,
CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6) ve sıvı ürün verimi artarken, çar ürün veriminin azaldığını
belirlemişlerdir. Artan biyokütle karışım oranına bağlı olarak çarın fraktal kısmında artış,
dolayısıyla gazlaşma ve yanma reaksiyonunda olumlu etkiler izlemişlerdir.
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Naik vd. (2016), bitümlü kömür ve Jatropha curcas tohumunun pirolizini sabit yataklı
reaktörde, 1000 cc/dk N2 akışında, 1:1 karışım oranında, 5°C/dk ısıtma hızıyla, 550°C’de
gerçekleştirmişlerdir. Piroliz sonucunda elde ettikleri gaz ve yağ ürün analizlerini GC-MS ve
FT-IR ile incelemişlerdir. Gaz ürünün temelde CO/CO2 (%65,5), CH4, H2, C2H4, C3H6, C2H6,
C3H8’den; yağ ürünün temelde aldehitler/ketonlar (%30,6), fenoller, alkoller, hidrokarbonlar,
asit ve esterler ve diğerlerinden oluştuğunu belirlemişlerdir.
Vyas vd. (2017), mısır ekmeği yemi ile yüksek uçuculu bitümlü kömürün farklı karışım
oranları (90:10, 80:20 ve %50:50) ve piroliz sıcaklıklarında (300°C, 450°C, 600°C, 750°C ve
900°C) elde ettikleri çarın yüzey alanı ve gözenekliliğini BET ve SEM ile incelemişlerdir.
Deneyleri 125-150 ml/dk N2 gazı akışında, 10°C/dk ısıtma hızıyla gerçekleştirmişlerdir.
Düşük sıcaklıklarda karışım oranının yüzey ve mikrogözeneklilik üzerine çok az etkisi
olduğunu, buna karşılık piroliz sıcaklığı arttıkça karışımdaki biyokütle varlığı ile birlikte
mikroporozitenin de arttığını gözlemişlerdir.
Zhao vd. (2017), mısır sapı ve bitümlü kömürün eşit oranlardaki karışımının pirolizini N2,
CO2, CH4 ve O2 ortamlarında, 5°C/dk ısıtma hızıyla, 60 ml/dk gaz akışında, 600°C’de sabit
yataklı reaktörde gerçekleştirmiş ve ürün verimlerini hesaplamışlardır. Gaz ürün veriminin
tüm atmosferlerde artan sıcaklıkla birlikte arttığını, en yüksek gaz veriminin N2+O2; en
yüksek yağ veriminin ise CH4+CO2 atmosferinde olduğunu belirlemişlerdir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Linyit rezervi açısından zengin bir ülke olmamıza karşılık yüksek değerli linyitlerimizin
miktarı azdır. Nem ve kül içeriği yüksek olan, düşük ısıl değerli linyitlerin miktarı ise toplam
rezervlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yüksek kalitede linyitler ev ısıtmasında ve
endüstride, düşük kalitedeki linyitler ise daha çok termik santrallerde kullanılmaktadır.
Linyitlerimiz teshinde ve sanayide az oranda kullanılmakta, kullanıldığı takdirde de ciddi
çevre sorunları yaratmaktadır. Oysaki mevcut ve yeni teknolojileri uygulayarak, kömürün
temiz bir şekilde ve çevre kirliliği yaratmadan kullanılması mümkün olmaktadır. Temiz
kömür teknolojileri kömür üretme, hazırlama ve kullanımının çevresel bakımdan
uygunluğunu ve verimliliğini geliştirmek için tasarlanan yeni tekniklerdir. Bu teknolojiler gaz
emisyonunu ve atık miktarını azaltarak, birim kömürden elde edilen enerjiyi arttırmaktadır.
Uzun yıllar çevresel etkilerinden dolayı yeterince kullanılmayan linyit kömürleri arama,
üretim ve tüketim aşamalarında daha verimli, daha temiz ve daha ekonomik bir şekilde
faydalanılmasına olanak sağlayacak uygun teknolojilerin kullanılmasıyla, enerji tüketiminde
uzun bir süre daha kullanılabilecek önemli bir yerli kaynaktır.
Dünyanın çoğalan nüfusu ve sanayileşmesi ile giderek artan enerji gereksinimini, çevreyi
kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek kaynaklardan belki de en önemlisi
biyokütle enerjisidir. Bitki yetiştirilmesi, günes var olduğu süre devam edeceğinden, biyokütle
tükenmez bir enerji kaynağıdır. Her yerde yetiştirilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-
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ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak
görülmektedir.
Türkiye’deki olası biyokütle enerji kaynakları değerlendirildiğinde, arasında tarım endüstrisi
artıkları ile odun ve odun dışı orman ürünleri artıklarının, hayvan yetiştiriciliği sonucunda
ortaya çıkan hayvansal atıkların, özellikle toplu konutların yüksek oranlarda bulunduğu
şehirlerdeki evsel ve şehirsel katı atıkların, biyokütle kökenli tüm endüstriyel atıkların piroliz,
gazlaştırma, fermantasyon, anaerobik çürütme gibi uygun tekniklerle alternatif yakıtlara
dönüştürülebileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Kömür ile kıyaslandığında biyokütlenin daha yüksek H/C ve O/C değerlerine sahip olduğu
bilinmektedir. Biyokütle içindeki yüksek hidrojen içeriği, kömürle birlikte pirolizi esnasında
bir hidrojen kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Bununla beraber piroliz boyunca
biyokütleden yayılan H ve OH radikalleri, kömürün aromatik halkalarındaki kırılmaları
desteklemektedir. Ayrıca kömür ile birlikte biyokütlenin yakılmasıyla, atmosfere yayılan SO2
ve NOx içeriklerinin azaltılması mümkün olmaktadır.
Ülkemizdeki kömür yataklarının büyük çoğunluğunun genç linyit olması ve dolayısıyla
kalorifik değerlerinin düşük olmasından ötürü, doğrudan yakılıp enerji üretiminde
kullanılması fazla ekonomik olmamaktadır. Bu açıdan linyit ve biyokütle karışımlarının
piroliz edilerek katı-sıvı-gaz bileşenlerin enerjitik değerlerinin bulunması ve karakterizasyonu
önem kazanmaktadır.
Sonuç olarak biyokütle ve linyitin birlikte yakılması ile; biyokütlenin ekonomiye
kazandırılması, düşük kalorili linyitlerden yüksek verimde faydalanılması, bu karışımı
kullanarak yeni bir sinerji oluşturulması ve gelecekte piroliz sıvısından yeni kimyasal
ürünlerin üretilmesinin önünün açılması mümkün olabilecektir.
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ÖZET
Son yıllarda yasal zorunluluklar, engelli bireyler ile ailelerinin bilinç düzeylerinin artmasına
yardımcı olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu dezavantajlı vatandaşlara yönelik
pozitif ayrımcılık uygulamaları neticesinde engelli bireyler çalışma hayatında daha aktif olarak
rol almaktadır. Engelli bireylere engel türüne, seviyesine ve çalıştıkları sektörleri baz alınarak
eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Mevzuatımızda engelli bireylerin eğitim usul ve esaslarını
düzenleyen bir yasal dayanak mevcut değildir. Bu yüzden çalışmamızda öncelikle mevcut
durum analiz edilerek karşılaşılan problemler belirlenmiştir. Bu çerçevede belediyeler başta
olmak üzere birçok kamu ve özel kurumla görüşülmüştür. Çok fazla sayıda engel çeşidi olduğu
için araştırmanın güvenilirliği de göz önünde bulundurularak burada iki fiziksel engelli (işitme
ve görme) ile bir zihinsel engelli (down sendromlu) grup ele alınmıştır. Çalışma hayatında
çalışanlar için karşılaşılabilecek tehlike ve risklere karşı alınması gereken tedbirler ile
çalışanların kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar ilgili mevzuatlarca
belirlenmiştir. Aynı şekilde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin diğer çalışanlara
uygulanması kanun koyucu tarafından zorunlu tutulduğu gibi engelli bireylere de verilmesi de
zorunlu tutulmuştur. Bu tür eğitimlerin veriliş şekli, kolaylaştırıcı yöntemleri ile verimi arttırıcı
öneriler bu çalışmada yer almaktadır. Çalışma aynı zamanda eğitimi verecek olan eğitmenlerin
taşıması gereken özellikleri, eğitimde kullanılacak olan materyallerinin hazırlanılmasında
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dikkat edilecek hususları, eğitimin verileceği ortamların düzeni, engelli istihdam edecek olan
işverenlere tavsiyeleri, istihdamdan sonraki süreçte karşılaşılabilecek sorunları ve ilgili çözüm

önerilerini içermektedir. Çalışma kendisinden sonra gelecek olan engellilerin iş sağlığı ve
güvenliği eğitimleri ile ilgili benzer çalışmalara kaynak olacak niteliktedir.
Anahtar kelimeler: Engelli, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Engelli İstihdamı, Engelli Eğitimi

EVALUATION OF DISABLED EMPLOYEES RELATED WITH OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY TRAINING

ABSTRACT
In last years, awareness of disabled persons and their families have been inreasing in virtue of
legal obligations. Implementation of positive discriminition to these citizens via public
institutions, disabled people take part active role on working life area. These group of people
have training according to level of their disability, type of disability and according to their
working sector. Unfornutanetly there are no legislative regulations about training procedures
and principles of disabled people. Because of this first current situation analysis is done and
problems determined by this work. In this framework meetings realized first with public
institutions and private sector. There are different types of disabilities so for the reliabity of the
study three types of disabilities were choosen. First group is visually handicapped, hearing
impaired as physically handicapped and down syndrome as mentally handicapped. Precautions
and personal protective equipments are deterrmined to the hazards and risks that workers come
across in working life via related legislations. Similary basic occupational health and safety
training is also legal obligation for disabled persons like other workers. Recommendation for
style of these type of trainings, increasing of efficiency with different facilitator methods are
occured in this study. The study also includes reccomendations about qualification of trainer,
consideration of equipments that to be used in the training, lay out of environments where the
training will be given, reccomendation about employers of disabled persons problems that could
be faced after employement. This study will be source to the other studies on occupational
health and safety education and similar works of disabled persons.

Key Words: Disabled person, Occupational Health and Safety Education, Employment of
Disabled persons, Disabled persons education
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1. GİRİŞ
OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden
oluşmaktadır. Dünyada yaklaşık olarak 1 milyar engelli bulunmaktadır. Türkiye’de ise Ulusal
Engelli Veri Tabanına göre nüfusun %13’ü engelli düzeyindedir. Yani ülkemizde 10 milyon
civarında engelli vardır.
Anayasanın 61. Maddesinde yer alan "Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına
intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır" hükmü ile engelli bireylerin toplum hayatına intibaklarını
sağlamaya kanun koyucu ve denetici olarak yapacağı katkıyı ifade etmiştir. 4857 sayılı İş
Kanununun 30. Maddesinde; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör
işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelliyi meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler” hükmü ile engellilerin iş yaşamında
yer almalarını zorunlu hale getirmiştir. Anayasanın 50. Maddesinde de “Küçükler ve kadınlar
ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar”
denilerek engellilerin istihdam edildikleri iş sebebiyle herhangi bir tehlikeye ya da kazaya
maruz kalmadan çalışma hayatlarına devam edebilmeleri için gereken tüm önlemlerin alınması
gerektiği belirtilmiştir.
Tüm dünyada ve Türkiye’de çalışma hayatını tanzim eden yasal düzenlemeler yapılmakta, bu
düzenlemelere dayalı olarak oluşturulan mevzuatta çalışma hayatında yer alan özel politika
gerektiren gruplar iş sağlığı ve güvenliği açısından ayrıca değerlendirilmektedir. Genç, yaşlı,
engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların
durumu, ülkemiz mevzuatında özel olarak değerlendirilmektedir (Güler, Z., 2015).
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunun, risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve
araştırma başlıklı 10. maddesinde yer alan 1.fıkrasının “ç” bendinde yasal yükümlülük olarak
yer alır. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar
ile kadın çalışanların durumunun da risk değerlendirme gibi çalışmalarda dikkate alınmasının
yasal zorunluluk olduğunun altı çizilmektedir. Yine aynı kanunun 8. Madde 1. Fıkrasının “ı”
bendinde; işyerine ilişkin tehlikelerin tanımlanmasında özel risk gruplarında yer alan
çalışanların genel çerçevede değerlendirmeye tabii tutulması gerektiği ifade edilmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) bazı sözleşmelerinde de engelli bireyler
doğrudan/dolaylı yer almaktadır. 142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesinin
3. Maddesinde “Her üye, tüm sakat ve özürlüler için hazırlanacak özel programlar da dâhil
olmak üzere, tüm çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kapsamlı enformasyon sağlamak ve
mümkün olan en geniş rehberlik amacıyla, istihdama ilişkin sürekli bilgi temini dâhil mesleki
rehberlik sistemlerini tedricen yaygınlaştıracaktır”, derken 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon
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ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesinin 4. Maddesinde “Söz konusu politika, genel olarak sakat
işçilerle sakat olmayan işçiler arasında fırsat eşitliği ilkesi üzerine kurulur. Sakat kadın ve erkek
işçiler için fırsat ve muamele eşitliği göz önünde tutulur”. şeklinde yer almaktadır.
Engelli bireyler açısından iş organizasyonunda eksik olduğumuzu ILO’nun hazırladığı
Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunda 40 çok uluslu şirkette yapılan rapor sonrasında,
şirketlerin engelliler konusunda en eksik oldukları konu olduğu ve özel bir çalışmalarının
olmadığını bu konuların ikisinden birinin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) olduğu tespit edilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri başlığında görevleri
sıralanırken de “Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu
hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek
hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını
sağlamak.” maddesi ile çalışma hayatındaki özel risk gruplarının da güvence altına alınması
hususundaki
görev
ve
yetkileri
yer
almıştır.
(https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isggm/Contents/GenelMudurluk/Gorevlerimiz).
Her ne kadar yasalar ve tanımlar dezavantajlı grup içerisinde yer alan engelli bireylerden
bahsetse de, bu bireylerin çalışma hayatında verimli, sağlıklı ve güvenli çalışmalarını
sağlayacak iş sağlığı ve güvenliği konusu göz ardı edilmekte ve net/kapsamlı şekilde yer
almamaktadır.
Engellilik Kavramı
Engelli kelimesi çeşitli yerlerde farklı tanımlarla yer almaktadır. 07/07/2005 tarih ve 25868
sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre; Fiziksel,
zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer
bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre
koşullarından etkilenen birey. Özürlülük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler
ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından farklı bakış açılarından yaklaşılmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki gibi hastalık sonuçlarına dayanan,
sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflama yapmıştır:
• Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya fiziksel
yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.”
• Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında, “sakatlık” bir noksanlık sonucu meydana gelen ve
normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve
kısıtlanması durumunu ifade eder.”
• Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda,
belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 82

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir
durumu ifade eder.”
BM’den engelli tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği Sakat Kişilerin
Hakları Bildirgesi’nde engelli tanımı şöyle yapılmaktadır. “Normal bir kişinin kişisel ya da
sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal
yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar”.
(Koca, C., 2010))
Çalışma hayatında yer alabilecek farklı engeli olan çalışanlar vardır. Engellilik genelde
kaynağına ve sebeplerine göre değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Kaynağına göre
sınıflandırıldığında, doğuştan gelen sebepler olmakla birlikte bir takım genetik nedenler başta
akraba evliliği, gebelik sırasında annenin karşılaştığı travmalar hastalıklar ilaç kullanımı ışına
maruz kalmak annenin alkol ve madde bağımlısı olması kötü beslenmesi gibi nedenler
görülmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı sınıflandırmasına göre engelliğe yol açan faktörleri doğum öncesi,
doğum sırası ve doğum sonrası olarak üç kategoride ele alınabilir. Doğum sırasında ve
sonrasında 'kazanılan" engelliliğe gelince kötü ve yetersiz koşullarda gerçekleştirilen doğumlar,
travmalar, yanlış uygulamalar vb. akla gelmektedir. Doğum esnasında bebeğin oksijensiz
kalması, doğum esnasındaki yanlış uygulamalar, erken veya geç doğum olarak belirtilmektedir.
Doğum sonrasında karşılaşılan olaylar arasında ise iş kazaları, ev kazaları, trafik kazaları,
savaşlar, terör olayları endüstriyel kazalar deprem ve benzeri yıkım olayları büyük sanayi
kazaları
vb.
temel
engellilik
nedenleri
arasındadır.
(www.saglik.gov.tr/extras/birimler/tedavi/hafta.htm/10.01.2011)
Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik temel olarak 7 başlıkta incelenir:








Ortopedik engelli,
Zihinsel engelli,
Görme engelli,
İşitme engelli,
Dil ve konuşma engelli,
Ruhsal veya Duygusal,
Kronik hastalık.

Çalışmada örnek olması için iki tür fiziksel engel ile bir tür zihinsel engel seçilmiştir. Bunlar;
işitme engelliler ve görme engelliler ile down sendromlulardır. Fiziksel engelliler seçilirken
yapılan işten kaynaklanan sebeplerle, meslek hastalığına kapılan sağlıklı çalışanlarda engelli
hale gelebilmekte ve %40 ile %60 arasında engeli olanlar engelli kadrosundan çalışmaya devam
edebilmektedirler. Bu da, bu iki engelin seçilmesinde etkili olmuştur.
Engelli Bireylerin Eğitimi
Eğitim bazı kaynaklarda kısaca terbiye şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK)
sözlüğünde eğitim; “çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli
bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya
dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme” şeklinde tanımlanmaktadır. Eğitim, aynı zamanda
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bireylerin yaşamlarını nitelikli sürdürebilmeleri için gerekli ve zorunlu bir olgudur. Eğitim, iş
yaşamının da ayrılmaz bir parçasıdır.
Genellikle toplumdan soyutlanmış olarak yaşayan ve öz bakımlarında yetersiz kalan engelli
kişiler için kapsamlı bir eğitim verilmesi büyük önem taşımaktadır. Engelli olmak bir anlamda
hayatın bütününü bir engelle birlikte yaşamaktır. Toplumsal yaşama katılımın önündeki
engelleri kaldırmak ve engelli insanların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için gereken
eğitimlerin verilmesi tüm toplumun önde gelen sorumluluklarındandır.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili yasal düzenlemelerin birçoğunda çalışan
eğitimlerine vurgu yapılmakta, bu konuda “Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” isimli yasal düzenleme de mevcuttur. Eğitim süreleri, kimlerin eğitim
verebileceği, eğitimlerin veriliş şekilleri, eğitim konuları (dört ana başlıkta) ve nasıl
belgelendirileceği ayrıntılı şekilde ilgili yönetmelikte açıklanmıştır.
İşyerlerinin tehlike sınıfına göre çalışan eğitimlerinin süresi ve yenilenme sıklığı aşağıdaki
tabloda verildiği gibi değişmektedir (Selek,2018). Temel İSG eğitimleri çalışanlara bireysel
veya toplu halde verilebilir. 2 saatten az olmayan İşe Başlama Eğitimi verilmemiş olan hiçbir
çalışan işe başlatılamaz. İlk kez verilen eğitimlerin yüz yüze verilmesi gerekirken, tekrar
eğitimlerinin Bakanlıkça onaylanmış/kabul edilmiş uzaktan eğitim sistemleri üzerinden
verilebilmesi de 2018 yılında yapılan değişiklikle mevzuata girmiştir.
İşyeri Tehlike Sınıfı
Verilecek Eğitim (saat) Yenilenme Sıklığı (yıl)
Az tehlikeli
8
3
Tehlikeli
12
2
Çok tehlikeli
16
1
Tablo1-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Saati ve Sıklığı
Çalışanların eğitimlerinin kimler tarafından verilebileceği yukarıdaki yasal düzenlemede
mevcuttur. İşverenlerin İSG ile ilgili pek çok yasal yükümlülüğü olmakla birlikte, sadece
çalışan eğitimleri için “eğitim verilmesini sağlar” hükmü vardır. Eğer yönetmelikte istenen
şartları sağlıyorsa işverenler kendisi de eğitimleri verebilir. İSG Kurulları, hizmet alınan kişi
veya kurumlarda (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - OSGB) yıllık eğitim planlarını
hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve onaylanan takvime göre eğitimlerin yasa ve
yönetmeliklere uygun yürütülmesini denetlemekten sorumludurlar.
Çalışan eğitimlerinin verilmesinde de, buradan hareketle özel yöntemler, araç-gereçler ve özel
eğitilmiş eğiticilerin yer alması gerekli ve zorunlu bir durumdur. Diğer çalışanlar gibi, engelli
çalışanlara da görev alacakları işyerlerinin tehlike sınıfına göre (yaptıkları iş ne olursa olsun)
istenen saat kadar ve istenen aralıklarla eğitim verilmelidir. Engelli veya değil, eğitimlerin

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 84

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
verilmemesi durumunda 2018 yılı için çalışan başına aylık 3.092 TL idari para cezası
uygulanmaktadır.
6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında çıkarılan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 7. Maddesinde, engelli bireylerin özel
durumları göz önünde bulundurularak eğitilmesinden bahseder. Görüldüğü üzere burada
cinsiyet, engel durumu, engel oranı vb. gibi ayırımlar yapılmamaktadır. Sadece grupların özel
durumları göz önünde bulundurularak eğitimlerin verilmesinden bahseder. Bu nedenle iş
hayatına katılmış tüm bireylerin yaptıkları iş sebebi ile herhangi bir kazaya maruz kalmamaları
için engel grupları gözetilerek özel eğitimlere tabi tutulmalıdırlar. Engelli bireyler her ne kadar
kamuda ve özel sektörde her ne kadar az tehlikeli işlerde istihdam edilseler de özellikle zihinsel
engelli bireylerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi büyük önem arz etmektedir. Fakat bu
eğitimlerin nasıl verileceği ile alakalı herhangi bir çalışma ya da sunulmuş yöntem söz konusu
değildir. Okuma yazma bilen işitme engelli bireylere eğitimler işaret dili yardımıyla görsel
ağırlıklı yöntemlerle verilirken görme engelli bireylerde işitsel öğeler yardımı ile ya da Braille
Alfabesi yardımıyla Temel İSG eğitimleri verilebilir. Bu kişilerin İSG eğitimleri multidisipliner
çalışmalar gerektiren konulardır.

Engelli Bireyler Eğitim Kurumları
Ülkemizde dezavantajlı gruplar uzun yıllar birçok haktan ve imkânlardan mahrum kalmış olup
son yıllarda yapılan reformlar ve uygulamalar ile birçok alanda daha katılımcı, özgür, kendi
başına hareket alanı olan, tüm imkânlara erişilebilirliği yüksek bireyler haline gelmeleri
hedeflenmektedir.
Özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli bireylerin istihdamı da bu gelişmeler içerisinde
yer alan çalışmalardan bir tanesidir. İstihdam tek başına bir konu olup içerisinde birçok alt
başlığı da bulundurmaktadır. Özellikle engelli bireylerin istihdamı söz konusu olduğunda bu
kişilerin doğru bir eğitim almış olması da önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar maalesef
göstermektedir ki; engelli bireylerin istihdamı konusu ön planda tutulurken, istihdam edildikleri
işte sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmalarına katkı sağlayacak olan iş sağlığı ve güvenliği
çalışmalarına ve bu kapsamda verilmesi gereken eğitimlerine de yeterli ve gerekli hassasiyet
gösterilmemektedir. Burada daha çok, işverenlerin meri mevzuat gereğince yeter sayıda engelli
çalıştırarak sorumluluklarını yerine getirdiklerine olan inançları etkili olmaktadır. Devletin
engelli çalışanların sayısının yanında diğer unsurları da denetlemesi durumunda daha hızlı yol
alınabilir.
Ülkemizde engelli bireylerin eğitimi ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışmaktadır. Genel Müdürlüğün görevleri;
ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde çalışarak; özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik
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ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri
okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik
politikalar belirlemek ve uygulamakla ayrıca özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve
öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak
ile Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak şeklinde tanımlanmıştır. Bu hali ile engelli bireylerin
çalışma yaşamından önce, eğitim hayatlarının her aşamasında görevli oldukları söylenmektedir.
Hali hazırda tüm engel ve yaş grupları için yeter sayıda eğitim kurumu olduğunu söylemek de
mümkün değildir.
Çalışmada seçmiş olduğumuz üç engel grubuna ait eğitim kurumları, "Özel Eğitim Kurumu"
olarak geçmektedir. Gaziantep ili dikkate alındığında; 2 tane özel eğitim meslek okulu, I,II ve
III kademe olmak üzere 4 tane özel eğitim uygulama okulu, 3 tane Rehberlik Araştırma
Merkezi, görme, işitme ve zihinsel (hafif düzeyde) olmak üzere 3 tane ilkokul, 3 tane ortaokul,
işitme engelliler için bir tane de Özel Eğitim Meslek Lisesi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak
Gaziantep’de 77 adet, Türkiye genelinde ise toplam 2477 tane Özel Rehabilitasyon merkezi
bulunmaktadır.
Bu rehabilitasyon merkezlerinin amacı engelli bireylerin belirlenmiş destek eğitim programları
ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri
doğrultusunda hayata hazırlanmasını, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi
ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bireyler
olarak yetişmelerini, dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve
davranış problemleri olan engelli bireylerin engellilik hâlinin ortadan kaldırılmasını ya da
etkilerinin en az seviyeye indirilerek yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması ve topluma
uyumlarının sağlanması, temel öz bakım becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin
geliştirilmesini sağlamak için destek eğitimi çalışmaları yapmaktır. Özel Eğitim okullarının
amacı ise; engelli bireylerin; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve
meslekî eğitim görme haklarını kullanabilmelerini toplum içindeki rollerini gerçekleştiren,
başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen,
üretici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan
programlarla; zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, sosyal, duygusal, dil ve konuşma güçlüğü ve
davranış problemlerini azaltmak, öz bakım, bağımsız yaşam ve işlevsel akademik becerilerini
geliştirmek, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte;
topluma uyumlarını, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç
kullanarak; ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş
ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını, sağlamaktır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek, benzer faktörlerin etkisini azaltmak
için; özürlülük alanında, koruyucu ve önleyici mahiyette, nitelikli sağlık ve iş güvenliği
politikaları oluşturulmalıdır.
Çalışanlara uygulamalı ve teorik iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi ile birlikte eğitim
düzeyinin arttırılması için üniversitelerle işbirliği seçeneği değerlendirilebilir. (Akşit, İ., ve Gür,
B., 2018) Üniversitelerin bir çoğunda, Eğitim Fakültelerine bağlı Özel Eğitim Bölümleri ile
İSG lisans ve lisansüstü eğitim programları mevcuttur. Bu birimlerin işbirliği ile faydalı
sonuçlar alınabilir.
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Çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinde anlatılması gereken konular yasal düzenlemede yer
almaktadır. Konular; Genel Konular, Sağlık Konuları, Teknik Konular ve Diğer Konular
şeklinde dört ana başlıkta toplanmıştır. Devlet kanun koyucu olarak; Engelli Çalışanların
Eğitim Usul ve Esasları” gibi bir yasal düzenleme yapmalıdır.
Diğer Konular başlığı altında işyerine özgü tehlike ve risklerin anlatılabilmesi için eğiticiye
yeni konu başlıkları ekleme imkânı tanınmıştır. Engellilerin; engelleri ve çalışacakları işyerleri
dikkate alınarak verilmesi gereken eğitimler ve eğitimin şekli bu maddeye dayanılarak
çeşitlendirilerek klasik çalışan eğitimlerinden daha farklı ve özgün hale getirilebilir. Engelli
olmayan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde bile, farklı sebeplerden kaynaklanan
pek çok zorluk yaşandığı göz önünde bulundurularak; engelli çalışanlar için planlı, nitelikli
eğiticilerle ve eğitim materyalleri ile eğitim verilmesi gereklidir. Bu sayede; engellilerin iş
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin daha verimli, doğru ve anlaşılır olması sağlanabilir.
15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “İşyerinde on
beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya
emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli
eğitimler verilir.” şeklinde belirtilse bile bunlara verilecek olan eğitimlerin yöntem ve şekli
hakkında her hangi bir açıklık getirilmemiştir. Aynı yönetmeliğin 4. Maddesinde işe başlama
eğitimi, temel eğitim ve uzaktan eğitim yönetim sistemi tanımlanırken özel riskli grupların
eğitimi hakkında her hangi bir düzenleme yapılmamıştır. Burada özel risk grupların hangi
materyal, kaç kişilik gruplar ve ne tür eğitmenler tarafından eğitime tabii tutulacağına dair
durumlara açıklık getirecek şekilde ivedi bir yasal düzenlemenin yapılması önerilmektedir.
Engelli bireylerin engel yapısı, boyutu ve özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak
çalışma alanlarının düzenlenmesi ve bu konuda eğitimli bireylerden gerekli destek ve görüş
alınması gerekmektedir. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ve TS 911 ve TS 12460 Standartları çerçevesinde
işyerinin fiziksel ortamına yönelik yapılması gereken temel düzenlemeler bulunmaktadır.
Engelli bireylere uygun iş ekipmanı tasarımı yapılmalı, bu ekipmanlar hakkında gerekli
eğitimlerin ve yaygınlığın sağlanması için birçok çalışma yapılması gerekmektedir. Böylelikle
hem uygun ekipmanlar hem de İSG profesyonelleri tarafından verilecek eğitimler vasıtasıyla
bu bireyler çalışma ortamında potansiyellerini tam olarak yansıtmaya başlayacaktır. Yapılan iş
organizasyonlarında sadece engelli çalışanlarımızın değil aynı zamanda tüm birim
çalışanlarının oradaki sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili eğitimleri de alması gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinden alınan yukarıdaki tanımlara ek
olarak; çalışma konumuz olan ve mevzuatta kendine özel yer bulmamış olan, istihdam edilen
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bireylerin İSG eğitimleri konusunda da kişileri meslek hayatına hazır bireyler haline getirirken
çalışmalar yapmaları hususu yer almalıdır.
Zihinsel engelli bireylerin (bu çalışmada down sendromlu bireyler) eğitimi fiziksel engel
gruplarına göre farklılık göstermektedir. Burada özel eğitimciler yardımı ile bu eğitimlerin
gerçekleşmesi bir çözüm yöntemi olarak sunulabilir. Özel eğitimde faydalanılan materyaller
zaten istihdam seviyesinde olan bir down sendromlu bireyin eğitilmesinde rahatlıkla
kullanılabilir. Özel Eğitim Meslek Okullarında okutulan İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı, Kişisel
ve Mesleki Gelişim gibi derslerim yanında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu merkezine alan
evde, okulda, işte, trafikte güvenlik konularını baz alan bir ders ana ders olarak okutulabilir.
Engelli bireylerin eğitiminde karşılaşılan en büyük sorunun yetişmiş tecrübeli insan gücü mü
yoksa materyal ve yöntem eksikliği mi olduğu ise başka bir çalışma konusu olarak
detaylandırılabilir.
Bunun yanında ülkemizde mevcut iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında çok yer edinmeyen
psikososyal risk etmenleri engelli bireyler açısından daha büyük öneme sahiptir. Yatığı işe
teknik adaptasyonun yanı sıra sosyal olarak da adapte olması gereken engelli bireyler için bu
anlamda işveren büyük roller düşmektedir. Engelli bireylerin kurumlarına sosyal uyumlarını ve
adaptasyonlarını sağlamak için psikoloji uzmanlık alanına ihtiyaç duyulabilir, bu bağlamda
psikologlardan destek alınması önerilebilir.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş sağlığı ve
güvenliği alanında eğitim iş birliği konularının yansıra, Millî Eğitim Bakanlığına çalışma
mevzuatı bakımından yetkiler verilmesini sağlayan protokol 10 Ocak 2019 tarihinde
imzalanmıştır. Bu iş birliğinin artarak devam etmesi, sürdürülebilir, faydalı ve verimli sonuçlar
alınması engellilerin eğitimleri için önem arz etmektedir.
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ÖZET
Kolektörün üst yüzeyinden konveksiyon ile gerçekleşen ısı transferinin doğru olarak
hesaplanması kolektör performansının belirlenmesinde önemli bir faktördür ve h=a+bV
biçiminde verilen standart denklem ile hesaplanmaktadır. Bu denklemde konveksiyon ısı
transferi katsayısı sadece hıza bağlı olarak ifade edilmektedir. Hâlbuki konveksiyon ile
gerçekleşen ısı transferi bu parametrelerin yanında rüzgâr hızı, rüzgârın kolektöre gelme yönü,
akışkanın fiziksel özellikleri, kolektörün tipi ve kolektörün eğimi gibi parametrelere de bağlıdır.
Bu nedenle bu çalışmada binanın çatısına düz olarak yerleştirilmiş yamuk kesitli güneş
kolektörünün üst yüzeyinden olan ısı kaybı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal çalışma
ANSYS Fluent 17.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan temel
denklemler süreklilik, momentum, enerji ve türbülans modelinden kaynaklanan denklemlerdir.
Türbülans modeli olarak k- realizable türbülans modeli kullanılmıştır. Çalışma taban boyutları
10 m × 12 m ve yüksekliği 5,6 m olan iki katlı bir evin, 1:200 ölçekli olarak tasarlanan modeli
üzerinde yapılmıştır. Model evin çatı açısı 25o olarak alınmıştır. Çalışmada kullanılmış olan
parametreler ise rüzgâr hızı ve rüzgâr yönüdür. Reynolds sayısının 1×104 ile 6×104 aralığındaki
değerlerinde rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumları için sayısal çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Sayısal çalışma sonuçları literatürde mevcut olan deneysel sonuçlar ile kıyaslanmıştır. Deneysel
çalışmadaki boyutlar sayısal çalışmada kullanılmıştır. Sayısal çalışma sonuçlarının deneysel
sonuçlar ile uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuçlar konveksiyon ısı transferi katsayısının
Reynolds sayısı ile değişimi biçiminde ifade edilmiştir. Rüzgârın kolektöre önden gelme
durumundaki ısı kaybının rüzgârın kolektöre arkadan gelme durumundakine göre yaklaşık %50
daha fazla olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sayısal analiz, Güneş kolektörü, Isı kaybı, ANSYS Fluent
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NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT LOSS FROM THE UPPER SURFACE
OF TRAPEZOIDAL-SHAPED SOLAR COLLECTOR FLUSH MOUNTED TO THE
ROOF OF THE HOUSE
ABSTRACT
Accurate calculation of heat transfer by convection from the top surface of the collector is an
important factor in determining the collector performance, and it is calculated by the standard
equation given in the form of h=a+bV. In this equation, convection heat transfer coefficient is
expressed only in terms of velocity. However, convection heat transfer depends on parameters
such as wind velocity, wind direction, physical properties of fluid, collector type, and slope of
collector.
In this study, heat loss from the upper surface of the trapezoidal section of the solar collector,
placed flat on the roof of the building, is investigated numerically. Numerical study is
performed by using ANSYS Fluent 17.0 software. The basic equations used are the equations
of continuity, momentum, energy and turbulence. k- realizable turbulence model is used as the
turbulence model. Study is carried out on a model designed as a 1:200 scale with a base of 10
m × 12 m and a height of 5.6 m. The roof angle of the model house is taken as 25o. The
parameters used in the study are wind speed and wind direction. The numerical study is carried
out for the Reynolds number ranging from 1×104 to 6×104 and for the windward and backward
wind velocities.
Numerical results are compared with the experimental results. The dimensions of the
experimental study are used in the numerical study. It is seen that numerical results are
consistent with the experimental results. Results are expressed as the variation of convection
heat transfer coefficient with Reynolds number. Results show that heat loss for windward
direction is found to be about 50% higher than that of the backward wind direction.
Keywords: Numerical analysis, Solar collector, Heat loss, ANSYS Fluent
1. GİRİŞ
Güneşten ışıma yoluyla kolektör yüzeyine gelen ısı enerjisi akışkana aktarılarak akışkan
sıcaklığının artırılması amaçlanır. Güneş kolektörlerinin çalışma performansını olumsuz olarak
etkileyen önemli faktörlerden biri enerji kayıplarının fazla olmasıdır. Güneş kolektörleri
tasarlanırken verimini artırmak için bu enerji kayıplarının doğru bir şekilde hesaplanması
gerekir.
Enerji kayıpları iletim, taşınım ve ışınım ile gerçekleşir. İletim ile olan ısı kaybı yutucu yüzey
arkasına yalıtım yapılarak azaltılabilir. Işıma ile oluşan ısı kayıplarını azaltmak için yutucu
yüzey üzerinde seçici bir yüzey oluşturulur. Taşınım ile olan ısı kaybı kolektörün üst yüzeyi ile
dış çevre arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanır. Bunun için saydam yüzey ve yutucu yüzey
arasında belirli mesafe bırakılarak arada durgun hava kütlesi oluşması sağlanır ve bu şekilde
yalıtım sağlanarak ısı kayıpları azaltılmış olur. Ancak saydam yüzey ve dış ortam arasında yine
de sıcaklık farkı olduğundan kolektör üst yüzeyinden dış ortama taşınımla ısı transferi
gerçekleşir. Özellikle soğuk iklime sahip bölgelerde bu sıcaklık farkı arttığından kolektör
verimi de düşmektedir. Kind ve Kitaljevich (1985) yapmış oldukları çalışmada kolektör
veriminin durgun bir havada yaklaşık %40 olduğunu, ancak rüzgâr hızının 3 ms-1 olduğu
durum için kolektör verimin %30’a gerilediğini belirtmiştir.
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Kolektörün üst yüzeyinden konveksiyon ile gerçekleşen ısı transferinin doğru olarak
hesaplanması kolektör performansının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Kolektörün üst
yüzeyinden olan zorlanmış konveksiyon ile gerçekleşen ısı transferi genellikle McAdams
(1954) tarafından Jurge (1924)’ün deneysel sonuçları kullanılarak elde edilen h=a+bV eşitliği
ile hesaplanır. Burada h konveksiyon ısı transferi katsayısı (W∙m-2∙K-1), a ve b korelasyon
katsayıları ve V rüzgâr hızı (m∙s-1) şeklindedir. Bu formül bir kenar uzunluğu 0,5 m olan dikey
konumdaki kare tip kolektör için sadece hıza bağlı ve rüzgârın kolektöre paralel olarak gelme
durumları göz önüne alınarak sabit sıcaklık sınır şartında elde edilmiştir. Görüldüğü üzere
konveksiyon ısı transferi katsayısı sadece hıza bağlı olarak ifade edilmiştir. Hâlbuki
konveksiyon ile gerçekleşen ısı transferi bu parametrelerin yanında rüzgâr hızı, rüzgârın
kolektöre gelme yönü, akışkanın fiziksel özellikleri, kolektörün tipi ve kolektörün eğimi gibi
parametrelere de bağlıdır (Oosthuizen ve Naylor, 1999).
Ülkemizde çatı tipleri kare, dikdörtgen, yamuk ve üçgen yüzeylere sahiptir. Bu çalışmada
binanın çatısına düz olarak yerleştirilmiş olan yamuk kesitli güneş kolektörünün üst yüzeyinden
rüzgâr ile olan ısı kaybının hesaplanması amaçlanmıştır. Literatürde güneş kolektörünün üst
yüzeyinden konveksiyon ile gerçekleşen ısı transferi ile ilgili deneysel ve sayısal çalışmanın
olduğu görülmektedir. Drake ve Berkeley (1949), Sparrow ve Tien (1977, 1979), Ramsey ve
Charmchi (1980), Test (1981), Onur (1993), Kumar vd. (1996), Sharples ve Charlesworth
(1998), Sartori (2006), Kumar ve Mullick (2010), Vasan ve Stathopoulos (2014), Kaplani ve
Kaplanis (2014), Goverde vd. (2015) tarafından askıda bulunan kare veya dikdörtgen
yüzeylerden olan ısı transferi deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda
büyük ölçüde naftalin süblimasyon yöntemi kullanılmış ve kütle transferi incelenmiştir.
Yapılan son çalışmalarda ise Turgut ve Onur (2009, 2010), Karava vd. (2011), Arpino vd.
(2015) ve Wu vd. (2017) kare veya dikdörtgen kesitli plakalar üzerindeki ısı transferini
incelemek için nümerik çalışmalar yürütmüşlerdir. Turgut (2001) bir evin çatısına düz olarak
yerleştirilmiş kare, dikdörtgen, üçgen ve yamuk şekilli güneş kolektörünün üst yüzeyinden olan
ısı transferini naftalin süblimasyon tekniğini kullanarak deneysel olarak incelemiştir. Mevcut
sayısal çalışma sonuçları Turgut (2001)’in deneysel sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Literatür çalışması güneş kolektörünün üst yüzeyinden olan ısı kaybının hesaplanması için
eksikliğin olduğunu göstermiştir. Bu sebeple bu çalışmada evin çatısına düz olarak
yerleştirilmiş yamuk kesitli güneş kolektörünün üst yüzeyinden olan ısı kaybı sayısal olarak
incelenmiştir.
2. GELİŞME
Yapılan sayısal analiz için oluşturulmuş model geometri Şekil 1’de görüldüğü gibidir. Hava
akışı x-yönündedir. Boyutları 10125,6 m ve çatı eğim açısı 25o olan evin 1:200 ölçekli hali
kesit alanı 0,3050,305 m ve test alanı uzunluğu 0,575 m olan rüzgâr tünelinin içine şekildeki
gibi yerleştirilmiştir.
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Şekil 1. Model ev ve rüzgâr tünelinin görünümü (ölçüler mm cinsindendir)
Hesaplama alanı içindeki akışı ve ısı transferini tanımlamak için Reynolds Navier-Stokes ve
enerji denklemleri kullanılmıştır. Kararlı rejimde, sıkıştırılamaz akışkan, sabit fiziksel
özellikler, Newtonsel akış ve yerçekimi ihmali kabulleri altında temel korunum denklemleri şu
şekildedir:
Süreklilik:
Momentum:
Enerji:

𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗

(𝑢𝑗 ) = 0

(1)

1 𝜕𝑝
𝜕
𝜕𝑢
(𝑢𝑗 𝑢𝑖 ) = − 𝜌 𝜕𝑥 + 𝜕𝑥 (𝑣 𝜕𝑥 𝑖 − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑢′ i 𝑢′ j )
𝑖

(𝑢𝑗 𝑇) =

𝜕

(

𝑣 𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑗 𝑃𝑟 𝑑𝑥𝑗

𝑗

𝑗

′ 𝑇′)
̅̅̅̅̅̅
−𝑢
j

(2)
(3)

Burada ui ve uj sırasıyla x- ve y- yönlerindeki ortalama hızlardır. p ortalama basınç,  kinematik
vizkozite,  yoğunluk ve Pr ise Prandtl sayısıdır. ui i-yönündeki hız dalgalanması ve T
sıcaklıktır. Yukarıda verilen korunum denklemleri türbülans modelinden kaynaklanan
türbülans denklemleri ile birlikte çözülmüştür.
Korunum denklemleri ANSYS Fluent 17.0 ticari paket programıyla çözülmüştür. Akışkan
olarak hava kullanılmış ve havanın ısıl özellikleri 307,5K sıcaklığında alınmıştır. Akışkanın
rüzgâr tüneline üniform hız ve 290K sabit sıcaklık sınır şartlarında girdiği kabul edilmiştir.
Kolektör yüzeyi 325K olarak kabul edilmiştir. Rüzgâr tünelinin duvarlarında kaymama sınır
şartı uygulanmıştır. Rüzgâr tünelinin çıkışına basınç çıkış sınır şartı uygulanmıştır. Türbülans
modeli olarak k-ɛ türbülans modeli kullanılmıştır. Türbülans kinetik enerji ve türbülans
disipasyon oranı şu şekilde hesaplanmıştır:
𝑘 = 0,005𝑈 2 , 𝜀 = 𝐶𝜇0,75 𝑘1,5 /0,07 𝐷ℎ

(4)

Duvar yaklaşım modeli kullanılmış ve duvar yakınlarında y+ ≈ 1 olacak şekilde üniform
olmayan tetragonal ağ yapısı oluşturulmuştur. Kolektörün yakınlarından alınan örnek ağ yapısı
Şekil 2’de görüldüğü gibidir. Şekil 2’de görüldüğü gibi kolektör ve evin yakınlarında boyutu
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küçük elemanlardan oluşan ağ yapısı oluşturulmuştur. Evden uzaklaştıkça elemanların
boyutları büyümektedir.

Şekil 2. Ağ yapısı (x-y düzlemi)
Sonuçların ağ yapısından bağımsızlığını sağlamak amacıyla çözüm için ağ optimizasyonu
yapılmıştır. Nusselt sayısının değişim oranı %1’in altına düşürülene kadar element sayısı
artırılarak çözüm sonuçlarının ağ yapısından bağımsızlığı sağlanmıştır. Çözüm süreklilik,
momentum ve türbülans terimleri için 1×10-5, fakat enerji için 1×10-6 olana kadar devam
ettirilmiştir.
Çözüm yöntemi olarak SIMPLE algoritması kullanılmıştır. Basınç, momentum, türbülans
kinetik enerji, türbülans disipasyon oranı ve enerji için ikinci mertebeden upwind çözüm
yöntemleri ile sonuçlar elde edilmiştir.
Boyutsuz ısı transferi katsayısı olan Nusselt (Nu) ve Reynolds (Re) sayısı kolektörün
karakteristik uzunluğuna bağlı olarak şu şekilde hesaplanmıştır:
Nu=q L/((Ts-T∞)k)
Re=UL/

(5)
(6)

Burada q kolektör yüzeyindeki ısı akısı, L (4alan/çevre) karakteristik uzunluk, Ts kolektör
yüzey sıcaklığı, T∞ serbest akış sıcaklığı, U serbest akış hızı,  akışkanın kinematik viskozitesi
ve k havanın ısı iletim katsayısıdır. Kolektör karakteristik uzunluğuna bağlı Reynolds sayısı
çalışmada 1×104 ile 6×104 aralığında değişmiştir.
3. SONUÇLAR
Sayısal çalışma boyunca incelenen parametreler Reynolds sayısı ve rüzgârın kolektöre geliş
açısıdır. Şekil 3’de rüzgârın model eve önden gelme durumunda iki farklı hız için akım çizgileri
verilmiştir. Şekil 3’de görüldüğü üzere evin önünde ve arka tarafında girdapların oluştuğu
görülmektedir. Hız arttıkça oluşan girdapların büyüklüğünün de arttığı görülmüştür.
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U=7 ms-1

U=38,3 ms-1

Şekil 3. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumu için akım çizgilerinin görünümü
Tipik hız vektörü 38,3 ms-1 için Şekil 4’de verilmiştir. Görüldüğü üzere evin önünde ve arka
tarafında ters akışın oluştuğu görülmektedir.

Şekil 4. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumunda 38 ms-1 için hız vektörleri
Şekil 5 ve 6’da rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumlarında iki farklı hız için
sıcaklık konturları verilmiştir. Sıcaklık konturları incelendiğinde hız değerinin artmasıyla
Reynolds sayısının arttığı ve sıcaklık sınır tabakasının inceldiği görülmektedir. Diğer bir ifade
ile söylemek gerekirse, sınır tabakasının incelmesiyle ısı transferi artmıştır. Rüzgârın kolektöre
önden ve arkadan gelme durumları karşılaştırıldığında, aynı hız değerinde rüzgârın kolektöre
önden gelme durumunda sıcaklık sınır tabakası arkadan gelme durumuna göre daha ince bir
yapı oluşturmaktadır. Bu ise kolektöre rüzgârın önden gelme durumunda ısı kaybının fazla
olacağını göstermektedir.
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U=7 ms-1

U=38,3 ms-1

Şekil 5. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumunda sıcaklık konturları

U=7 ms-1

U=38,3 ms-1

Şekil 6. Rüzgârın kolektöre arkadan gelme durumunda sıcaklık konturları
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Şekil 7’de rüzgârın kolektöre önden ve arkadan gelme durumları için Reynolds sayısının
Nusselt sayısına göre değişimi verilmiştir. Şekil 7’de görüldüğü üzere Reynolds sayısının
artmasıyla Nusselt sayısı da artış göstermektedir. Turgut (2001)’in deneysel sonuçları da Şekil
7’de verilmiştir. Deneysel sonuçlar ile nümerik sonuçlar karşılaştırıldığında sonuçların uyum
içinde olduğu görülmektedir. Rüzgârın kolektöre önden gelme durumu ile rüzgârın kolektöre
arkadan gelme durumları incelendiğinde, rüzgârın önden gelme durumunda yaklaşık olarak
%50 fazla bir ısı kaybı olduğu görülmüştür. 25º çatı eğimi bulunan evin üzerine düz olarak
yerleştirilmiş yamuk kesitli güneş kolektörü için Nusselt sayısını veren ifade rüzgârın kolektöre
önden ve arkadan gelme durumları için sırasıyla şu şekildedir:
Nuön=hL/k= 0,7072 Re0,5276
Nuarka= hL/k= 0,2632 Re0,5552

(7)
(8)
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Şekil 7. Nusselt sayısının Reynolds sayısı ile değişimi
Denklem (7) ve Denklem (8)’den elde edilen konveksiyon ısı transfer katsayısı literatür ile
kıyaslamış ve kıyaslama Tablo 1’de verilmiştir. Akışkan hızının 1 m∙s-1, atmosfer basıncının 1
atm ve akışkan özelliklerinin 300K de alınması durumunda (kinematik viskozitenin
=1,58910-5 m2s-1) (Incropera vd. 2007) iki farklı karakteristik uzunluk için hesaplanan
konveksiyon ısı transfer katsayısı h (W∙m-2∙K-1) Tablo 1’de kıyaslama amaçlı verilmiştir.
Görüldüğü üzere literatürde verilen eşitlikler sadece hıza bağlı olup rüzgârın kolektöre gelme
yönünün bir etkisini göz önüne almamaktadır. Mevcut çalışma sonuçları Turgut (2001)’in
deneysel sonuçları ile kıyaslandığında sonuçların uyum içerisinde olduğu görülmektedir.
Literatürde verilen denklemlerden sadece hıza bağlı olan denklemlerin konveksiyon ısı transferi
katsayısını iki farklı geometri içinde aynı verdiği görülmektedir. Sonuçlar konveksiyon ısı
transfer katsayısının rüzgârın kolektöre gelme yönüne ve kolektörün karakteristik uzunluğuna
bağlı olduğunu göstermiştir.
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Tablo 1. Konveksiyon ısı transferi katsayısının literatür ile kıyaslanması
Araştırmacı

Metot

Geometri

h (W∙m-2∙K-1)
L=0,2m L=0,5m

Korelasyon

McAdams
(1954)

Deneysel

Dikey plaka

h=3,8V+5,7

Sparrow ve
Tien (1977)

Deneysel

Eğik plaka

Test vd.
(1981)

Deneysel

9,5

9,5

(h/ρCPV) Pr2/3=0,931 Re-0,5

12,2

7,7

Eğik plaka

h=2,56V + 8,55

11,1

11,1

Deneysel

Dikey plaka

h=3,0V + 2,8

5,8

5,8

Deneysel

Eğimli çatı üzerine
yerleştirilmiş plaka

h=2,2V + 11,9

14,1

14,1

Blocken vd.
(2009)

Nümerik

Rüzgâr yönünde
dikey plaka

h=4,6V0,89

4,6

4,6

Turgut (2001)
(Ön)

Deneysel

Eğimli çatı üzerine
yerleştirilmiş plaka

Nu=1,035 Re0,5 Pr1/3

13,6

8,6

Turgut (2001)
(Arka)

Deneysel

Eğimli çatı üzerine
yerleştirilmiş plaka

Nu=0,567 Re0,5 Pr1/3

7,5

4,7

Mevcut Çalışma
(Ön)

Nümerik

Eğimli çatı üzerine
yerleştirilmiş plaka

Nu=0,7072 Re0,5276

13,5

8,8

Mevcut Çalışma
(Arka)

Nümerik

Eğimli çatı üzerine
yerleştirilmiş plaka

Nu= 0,2632 Re0,5552

6,5

4,4

Duffie ve
Beckman
(1991)
Sharples ve
Charlesworth
(1998)
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN
KULLANIMI: GÜNCEL YAKLAŞIM
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU
Gaziantep Üniversitesi, oucan@gantep.edu.tr
ÖZET
Hemşirelik teorik eğitimin, uygulama ile anlamlı bir biçimde birleşmesini gerektiren
profesyonel bir meslektir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde, öğrencilerin psikomotor ve
bilişsel becerilerinin geliştirilmesi, öğrenme etkinliklerinin güçlendirilmesi ve klinik ortama
hazır bulunmaları açısından çeşitli öğretim tekniklerinden yararlanılmaktadır. Günümüzde
sağlık bakım hizmetlerinin sunulduğu alanların karmaşık olması, güçlü bilgi birikimi ile ileri
teknolojinin kullanımı, hasta güvenliği ve hasta haklarının yükselen değerler içinde yer
alması, klinik uygulama alanlarının yetersiz olması, öğrenci sayısının artması ve öğretim
elemanlarının sayısındaki yetersizlik gibi nedenler hemşirelik eğitiminde güncel yaklaşımların
kullanılmasını neredeyse zorunlu hale getirmiştir. Bu doğrultuda hemşirelik öğrencilerinin
hasta bakımında özellikle eleştirel düşünme ve karar verme yetilerinin geliştirilmesi amacıyla
simülasyon yönteminin kullanımı gündeme gelmiştir. Simülasyon uygulamaları, güçlü
öğrenme ortamını sağlayarak, hastalara güvenli bakımın verilebilmesinde önemli bir yaklaşım
olarak ele alınmaktadır. Simülasyona dayalı eğitimler her öğrencinin öğrenmesine fırsat
tanıyan, eşitlikçi, yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme
stillerine uygun olan ortamlardır. Ancak Türkiye’de öğrenci hemşireleri klinik ortama
hazırlamak için senaryo/bilgisayarlı simülasyon eğitiminin kullanımı çok yeni bir yöntem
olup, sınırlı sayıda üniversitede kullanılmaktadır. Oysa hemşirelik öğrencilerinin gerçek hasta
bakım ortamından önce, klinik yeterliliğinin arttırılması oldukça önemlidir. Bu nedenle bu
çalışmada simülasyon yönteminin öğrenci eğitimindeki önemi üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, simülasyon yöntemi

GİRİŞ
Hemşirelik eğitimi birbirini tamamlayan teorik ve klinik eğitimden oluşmaktadır (Şendir ve
ark., 2018). Toplam eğitim süresinin en az üçte biri teorik eğitim, yarısı ise klinik eğitimdir
(Çalıştay Raporu, 2019). Klinik eğitim teorik bilgi ile uygulamanın bütünleşmesini,
öğrencilerin gerçek ortamda yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlar (Şendir ve ark., 2018).
Klinik uygulama alanları ise öğrencilere rol modellerini gözlemleme, sorumluluk alarak tek
başına uygulama yapabilme, hastanın klinik tablosuna göre davranma, karar verme ve bir ekip
üyesi olarak çalışabilme olanağı ile birlikte, öğrencilere okul ortamında öğretilen teorik bilgi
ve pratiği gerçek ortamda yaşayarak ve yaparak bütünleştirme fırsatı verir. (Karadağ, Kılıç,
Ovayolu, Ovayolu, Kayaaslan, 2013). Bu nedenle hemşirelik gibi uygulamalı bilimlerde temel
yaklaşım; teori ve uygulama arasındaki ilişkinin ortaya konması ve teorinin uygulamaya
geçirilmesiyle hayat bulmasıdır (Karagözoğlu, 2006). Dolayısıyla uygulamaya dayalı tüm
disiplinlerin eğitim programlarında olduğu gibi teorik bilgi ve klinik uygulama, hemşirelik
eğitiminin birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalarıdır (Bayar, Çadır G, Bayar, 2009; Karaöz,
2013; Raines, 2018).
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Günümüz sağlık bakım sisteminde “deneme yanılma” ya da “görme, duyma, yapma” yolu ile
öğrenme; yerini bilgi, beceri ve yeteneklerin kazanılmasını, klinik bakımda eleştirel düşünme
ve karar vermenin geliştirilmesini sağlayan yenilikçi yaklaşımlara bırakmıştır (Şendir, 2013).
Ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumu da önemli ölçüde değişmiştir. Özellikle bilgideki sürekli
artış ve teknolojinin sağlık bakımı üzerine etkisiyle sağlık hizmetleri hızla değişmekte, birçok
hemşire kapsamı giderek genişleyen, uzmanlaşmış veya ileri düzey uygulayıcı rollerde
çalışmayı talep etmektedir (Özpulat, 2016). Hemşirelik hizmetleri artık yalnızca klinik
hemşireliği, yönetici hemşirelik, eğitim hemşireliği, birinci basamak veya tedavi edici
hizmetlerde hemşirelik gibi genel sınıflandırmalarla tanımlanamayacak kadar özelleşmiştir
(Özpulat, 2016). Bütün bunlara ek olarak günümüzde hasta hakları ve hasta güvenliğinin
yükselen değerler içinde yer alması, sağlık sisteminin maliyeti, etik ve yasal yaptırımlar,
sağlık eğitiminde gerçek hastalar üzerinde birçok becerinin kazandırılmasını sınırlamıştır
(Şendir, 2013; Edeer ve Sarıkaya, 2015). Bu doğrultuda son yıllarda hemşirelik eğitiminde
bilgi ve becerinin geliştirilmesi için birçok eğitim yöntemi ve stratejisi denenmektedir.
Özellikle eğitim yöntem ve stratejilerinin önemli bir grubunu simülasyonlar oluşturmaktadır.
Simülasyonun Türkçesi “benzetim veya benzeşme” olarak ifade edilmektedir (Edeer ve
Sarıkaya, 2015). Bir olay ya da gerçek yaşam durumlarının, gerçeğe uygun bir modelin
geliştirildiği ya da gerçeğe yakın koşulların oluşturulduğu bir yöntemdir (Edeer ve Sarıkaya,
2015; Tüzer, Dinç, Elçin, 2017). Aynı zamanda simülasyon; doğrudan algılanması zor olan,
laboratuvarda ya da sınıf ortamında

gösterilmesi tehlikeli, pahalı olan, çok hızlı ve çok yavaş bazı materyallerin, olayların veya
durumların canlandırılarak gösterilmesidir (Edeer ve Sarıkaya, 2015). Böylece öğrencilere,
hem bilişsel hem de psikomotor ve duyuşsal becerilerini güvenli bir ortamda geliştirebilme
olanağı sunulmuş olur (Tüzer, Dinç, Elçin, 2017). Sanal laboratuvarlar, uçuş simülatörleri ve
üç boyutlu görüntüler simülasyona örnektir (Edeer ve Sarıkaya, 2015).
Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı; deneyime dayalı öğrenme imkanı
sunarak, öğrencilerin kendilerine güvenlerinin artmasını ve klinik karar verme becerilerinin
geliştirmelerini sağlamaktadır. Simülasyon eğitimi ile öğrenciler; hastanın mevcut durumunu
yanlış anlama veya başarısızlık korkusu olmaksızın, güvenli bir ortamda tam bir bakım
uygulama yeteneği, teknik beceri, karar verme, değerlendirme, ekip çalışması ve yönetim
becerisi kazanmaktadır (Göriş, Bilgi, Bayındır, 2014; Badir et al., 2015). Simülasyon
kullanımı ile hasta üzerinde henüz yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan öğrenciler
tarafından gerçekleştirilecek olan uygulamalar engellenmiş olur. Simülasyona dayalı sağlık
çalışanlarının eğitimi ise; deneyime dayalı öğrenmenin uygulama alanlarının iyi örneklerinden
biridir. Hastayı yıpratmadan ve zarar vermeden, sürekli tekrarlayarak, hata yapmaya fırsat
vererek ve hatalarından öğrenerek, doğruyu bulmasına olanak verir. Böylece hasta haklarına
uygun, hastanın risk almadığı bir eğitim ve tıbbi bakım hizmeti sağlanır. Simülasyon için
gerekli olan senaryolar istenildiği gibi hazırlanabilir, olası tüm durumlar test edilebilir.
Senaryoyu yapanlar kadar seyreden ekipler için de uygun bir eğitsel ortam hazırlanmış olur.
Ekip sonrasında hataları bulur, tartışır, değerlendirir ve böylece öğrenme düzeyi artar (Konak
ve Kuş, 2019). Görüldüğü gibi simülasyon hasta bakımını geliştirmek ve hasta güvenliğini
sağlamak açısından hemşirelik eğitiminin önemli bir parçasıdır (Edeer ve Sarıkaya, 2015;
Sanko and Mckay, 2017). Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de lisans düzeyinde
hemşirelik eğitimi veren kurumlar günden güne artmakla birlikte, yükseköğretim
kurumlarında hemşirelik eğitimi veren kurumların eğitim koşulları ve standartları arasında
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ciddi farklılıklar bulunmaktadır (Tuna, 2015). Bununla birlikte son yıllarda sağlık alanında
artan öğrenci kontenjanları ve hasta hakları kavramı sağlık eğitiminde simülasyon
uygulamalarının yaygınlaşmasını neredeyse zorunlu hale getirmiştir. Sağlık eğitimi bilişsel,
duyuşsal ve psikomotor öğrenme ortamlarını kapsayan bir sistem gerektirdiğinden; mezun
olan öğrencilerin bu özelliklere sahip olması toplum sağlığı açısından da oldukça önemlidir
(Konak ve Kuş, 2019).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde sağlık hizmetlerinin sunumunda artan toplum beklentisi, sağlığın korunması ve
geliştirilmesinde hemşirenin artan rolleri, hızla değişen teknolojik gelişmeler (Tuna, 2015) ve
güvenli hasta bakımı ilkeleri doğrultusunda eğitim almış sağlık profesyonellerine olan
gereksinim oldukça artmıştır. Bu doğrultuda sağlıklı ve hasta bireye bakım sunan hemşirelerin
güvenilir, dürüst ve etik ilkelere uygun yetiştirilmesi ancak kaliteli bir lisans eğitimi ile
sağlanabilir (Çalıştay Raporu, 2019). Eğitimde istendik yeterliliğe ve dünya standartlarına
ulaşabilmemiz ise ülkemizdeki hemşirelik eğitiminin istendik kalite standartları
doğrultusunda verilmesi ve eğitim kurumları arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması
ile mümkün olabilir (Tuna, 2015). Bu nedenle ülkemizde hemşirelik eğitimi veren kurumlarda
eğitim kalitesinin arttırılması, kaliteli mezunlar ve hasta güvenliği açısından simülasyon
yönteminin kullanımının son derece önemli olduğu söylenebilir (Edeer ve Sarıkaya, 2015).
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İNTEGRATİF YAKLAŞIM: AROMATERAPİ
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU,
Gaziantep Üniversitesi, oucan@gantep.edu.tr

ÖZET
Günümüzde, tamamlayıcı yaklaşımlar (integratif yaklaşımlar) konvansiyonel tedaviye destek
vermek amacıyla kullanılan, birçok ülkede hasta bakımının bir parçası olarak kabul edilen,
noninvaziv, ucuz ve rahatlatıcı olduğu bildirilen yöntemlerdir. Bu yöntemlerden biri olan
aromaterapi, bitkilerden damıtılan yüksek konsantrasyonlu öz yağların ve kokuların
kullanılmasını ifade eder. Bu yağlar masaj, buhar, inhalasyon ya da banyo gibi farklı yollarla
uygulanabilir. Vücutta sakinleştirici, uyarıcı ve rahatlatıcı etki gösteren nörotransmitterlerin
salgılanmasını arttırdığı, ağrı, yorgunluk ve anksiyete gibi fiziksel veya psikososyal sorunları
azalttığı ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Aromaterapinin
hemşirelik bakımında kullanımı ise Florence Nightingale’e kadar uzanmaktadır. Hemşirelik
bakımında uzun bir geçmişe sahip olan aromaterapi; hemşirelerin hasta bakımını geliştirmek
ve hemşireliği güçlendirmek için kullanabilecekleri yöntemlerden birisidir. Bu doğrultuda
hasta bakımında holistik yaklaşımı ilke edinmiş olan hemşirelerin öncelikle kanıt temelli bilgi
ve beceriye sahip olması gerekir. Bu nedenle, aromaterapi ve kullanım alanlarına ilişkin
konular hemşirelik müfredatlarına dahil edilebilir. Ayrıca bu yöntemlerin doğru
kullanılabilmesi için, sağlık ekibi üyelerinin bu uygulamalardan haberdar olması, hastaların
zarar görmesinin ve suistimale uğramasının engellenmesi ve tamamlayıcı yöntemlerden kanıta
dayalı olanların tercih edilmesi konusunda hastalara rehberlik yapılması son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler: Aromaterapi ve etkileri

GİRİŞ
İnsanoğlu varoluşundan beri sağlık arayışları içerisine girmiş ve sağlık için çeşitli yöntemleri
denemiştir (Bilgiç, 2017). Bu yöntemlerden biri olan aromaterapi, “bitkilerle tedavi” anlamına
gelen fitoterapinin bir dalıdır. Fitoterapide tıbbi amaçlarla bitkinin bir bölümü ya da tamamı
kullanılırken, aromaterapi sadece distilasyon (damıtma) ve sıkma yöntemleriyle elde edilen
esansiyel yağları terapötik amaçlı kullanan fitoterapi dalıdır (Özdemir ve Öztunç, 2013;
Bilgiç, 2017). Aromaterapinin yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu, ilk olarak
mumya yapımında eski Mısır uygarlığında kullanıldığı bilinmektedir. Aynı çağlarda, eski Çin
uygarlığında da tanrıya olan şükranın bir ifadesi olarak tercih edildiği bildirilmektedir.
Aromaterapinin tedavi ve güzellik maksadıyla kullanımı ise ilk olarak eski Yunan
medeniyetlerinde ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde aromaterapi, banyo
sonrası masaj teknikleriyle kullanım alanı bulmuştur. 1936 yılında Fransız Kimyager Doktor
Gattefosse, laboratuvarında yaptığı bir deney esnasında kaza ile gaz lambasıyla elini yakmış,
o sırada elinde bulunan şişeden dökülen lavanta yağının elini süratle iyileştirdiğini fark
etmiştir (Şar, Kahya ve Ataç 2011).
Aromaterapinin hemşirelik bakımında kullanımı ise modern hemşireliğin kurucusu Florence
Nightingale’e kadar uzanmaktadır. Florence Nightingale, Kırım savaşı sırasında yaralı
askerlere bakarken uçucu yağları kullanmış, savaştan sonra da yağlar ile uygulama yapmaya
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devam etmiştir. Bu nedenle hemşirelik bakımında uzun bir geçmişe sahip olan aromaterapi;
hemşirelerin hasta bakımını geliştirmek ve hemşireliği güçlendirmek için kullanabilecekleri
bir yöntem olarak kabul görmektedir (Bilgiç, 2017). Bilindiği gibi integratif yaklaşımlar, yeni
yüzyılın sağlık bakım sisteminin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir (Özdemir ve
Öztunç, 2013). Günümüzde birçok ülkede aromaterapi hasta bakımının bir parçası olarak
kabul edilmiştir ve noninvaziv, ucuz ve rahatlatıcı olduğu bildirilmektedir (Ovayolu ve
Ovayolu, 2013). Aromaterapinin hemşireliğe entegre edilmesi yaklaşımı, hemşirelik
değerleriyle örtüştüğü için oldukça anlamlıdır. Hemşirelikte aromaterapi, sağlığı geliştiren ve
iyileşmeyi destekleyen insan-çevre etkileşimini kolaylaştırmak için de tercih edilmektedir
(Özdemir ve Öztunç, 2013).
Aromaterapide kullanılan ve genellikle kokulu olan maddeler yağ görünümünde
olduklarından “esans” veya “uçucu yağ” olarak adlandırılır (Başer, 2019.). Ancak aromaterapi
uygulanırken doğru etkinin alınabilmesi için bu yağların doğru yolla uygulanması
gerekmektedir (Bilgiç, 2017). Bu nedenle esansiyel yağların içindeki bileşenlerin emilmesi
için; topikal (dokunma, kompres ya da banyo yoluyla derinin kullanılması), dahili (gargara,
vajinal ya da anal fitil yoluyla mukozanın kullanılması), ağız yolu (jelatin kapsüller ile ya da
bal, alkol veya seyreltici içinde sulandırma yoluyla) ve inhalasyon (doğrudan/dolaylı olarak
buharlı/buharsız olarak soluma yoluyla) olmak üzere dört temel yol ile uygulanabilir (Şar,
Kahya ve Ataç, 2011; Eren ve Öztunç, 2016; Bilgiç, 2017). Ayrıca aromaterapide en iyi
uygulama şeklini, esansiyel yağın türünü, miktarını, karışımın yoğunluğunu belirlemek, masaj
uygulamasında kullanılacak taşıyıcı yağı seçmek, aromaterapinin sıklığına, süresine karar
vermek için kanıt düzeyi en yüksek olan literatürden yararlanılmalıdır (Özdemir ve Öztunç,
2013; Ovayolu, Seviğ, Ovayolu and Sevinç, 2014). Özellikle alerjik reaksiyonlar, aşırı
miktarda kullanım, kötü kalitedeki esansiyel yağların tercih edilmemesi gibi durumlar göz
önünde bulundurulmalıdır (Steflitsch, 2017; Reis and Jones, 2017).
Literatürde aromaterapide kullanılan uçucu yağların bireyler üzerinde fiziksel, psikolojik ve
ruhsal olarak birçok etkisinin olduğu vurgulanmaktadır (Bilgiç, 2017). Özellikle hemşirelik
alanında; ağrı, bulantı-kusma, yorgunluk, uykusuzluk, anksiyete, stres gibi birçok semptomun
yönetiminde ve yaşam kalitesinin güçlendirilmesinde sıklıkla tercih edilmektedir (Hwang
and Shin, 2015; Ovayolu, Seviğ, Ovayolu and Sevinç, 2014; Seyyed-Rasooli et al., 2016;
Johnson et al., 2016; Dimitriou, Mavridou, Manataki, Damigos, 2017; Steflitsch, 2017; Chen,
Chou, Yang, Tsai, Chang, Liaw, 2017). Çoğu uçucu yağ güçlü antibakteriyel, antiseptik ve
antifungal özelliğe sahiptir. Bu etkilerin yanı sıra son yıllarda solunum, sinir, sindirim,
bağışıklık, kardiyovasküler sistem, yaşlı bakımı ve yoğun bakım hastalarının da yaşadığı bazı
sorunların yönetiminde kullanılmaya başlanmıştır (Başer, 2019). Bu konuda yapılmış olan bir
çalışmada gebe kadınlara yapılan aromaterapi masajının stres düzeyini azalttığı, immün
sistemi desteklediği bildirilmiştir (Chen, Chou, Yang, Tsai, Chang, Liaw, 2017). Başka bir
çalışmada esansiyel yağların hemşirelerin iş ile ilgili stres düzeyini azalttığı ve memnuniyetini
arttırdığı tespit edilmiştir (Johnson, West, Diana, Todd, Haynes, Bernhardt, Johnson, 2017).
Ancak hangi alanda kullanılırsa kullanılsın aromaterapinin etkileri ve güvenli kullanım süreci
ile ilgili yüksek kanıt düzeyi açığı hala yerini korumaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Aromaterapi uygulamasında kullanılan esansiyel yağlar, eğitimli ve uzman kişilerce
uygulandığında güvenlidir (Özdemir ve Öztunç, 2013). Günümüz sağlık sisteminde
hemşireler aromaterapi uygulamalarını yapabilecek ideal sağlık profesyonelleridir (Bilgiç,
2017). Bu nedenle hemşirelerin; hastalarını ya da sağlıklı bireyleri, aromaterapi konusunda
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doğru uygulamalara yöneltmesi ve danışmanlık yapabilmesi için kanıta dayalı uygulamalar
doğrultusunda hizmet vermesi ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içinde olması son
derece önemlidir (Özdemir ve Öztunç, 2013). Özellikle esansiyel yağların; bileşenlerinin
niteliği, endikasyonları, kontrendikasyonları, uygulama yöntemleri ve yan etkileri çok iyi
bilinmelidir (Eren ve Öztunç, 2016). Ayrıca hemşirelikte güvenli aromaterapi uygulaması,
özel bilgi ve beceri gerektirdiğinden hemşirelik müfredatına esansiyel yağlarla ilgili eğitim
konuları eklenmelidir. Aromaterapinin hemşirelik uygulamalarındaki önemli eksiklerinden
biri de; bu alandaki bilimsel araştırmaların genellikle ampirik düzeyde kalmış, kanıt düzeyi
yüksek çalışmalar haline dönüşememiş olmasıdır (Özdemir ve Öztunç, 2013). Bu doğrultuda
hemşirelik alanında aromaterapi ile ilgili kanıt düzeyi yüksek olan çalışmaların yapılması ve
bu çalışma sonuçlarının ilgili kliniklerdeki hasta bakımına entegre edilmesi önem arz
etmektedir.
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AKUT DİZ TRAVMALI ERİŞKİN HASTALARDA: KEMİK KONTÜZYON
PATERNİ İLE KAS ZEDELENMESİ ARASIDNAKİ İLİŞKİ: MRG ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Tarkan ERGÜN
Alanya Alaaddin Keykubat University, tarkanergun@yahoo.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı akut diz travmalı erişkin hastalarda kemik kontüzyonunun paterninin
dağılımını ve sıklığını araştırmak ve kemik kontüzyon paterni ile kas zedelenmesi arasındaki
ilişki ortaya koymaktır. 2017-2018 yılları süresince akut diz travmalı 132 hastanın MRG
görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Travma zamanı ile görüntüleme süresi arasında
4 haftadan fazla süre olan, diz cerrahisi bulunan ve MRG bulguları normal olan hastalar ve
görüntüleme bulgularında septik artrit, inflamatuar artropati ya da görüntülerde belirgin artefakt
bulunan olgular ile 18 yaşından küçük hastalar çalışma kapsamına alınmadı. 62 hasta çalışma
kapsamına dahil edildi. Tüm görüntülerde kemik kontüzyonu ve kas zedelenmesinin varlığı
değerlendirildi. Kas zedelenmesi Sanders sınıflandırmasına göre 5 paternde sınıflandırıldı
(Pivot şift yaralanması, clip yaralanması, dashboard yaralanması, hyperextansiyon yaralanması
and lateral patellar dislokasyon). Kas zedelenmesi Ekstrand sınıflandırmasına göre 3 grupta
sınıflandırıldı (Grade 1: yapısal distorsiyon olmadan ödem, grade II: kısmi yırtık; grade III: tam
kas yada tendon yırtığı). Kemik iliği kontüzyonu 42 olguda (%68) saptandı. Pivot şift
yaralanması 22 (%52) olguda, clip yaralanması 10 (%24) olguda, dashboard yaralanması 3 (%7)
olguda ve hiperekstansiyon yaralanması 2 (%5) olguda görüldü. Beş (%12) olguda
açıklanabilen bir kontüzyon paterni yoktu ve sınıflandırılmamış olgular olarak kategorize
edildi. Kas zedelenmesi 18 olguda (%43) görüldü. Politeus ve vastus medialis kasları en sık
etiklenen kaslardı. Olguların %59’ unda grade II, %40 ‘ında grade I ve %1 ‘nında grade III kas
zedelenmesi izlendi. Pivot şift zedelenmeli olguların %55’ inde, clip yaralanmalı olguların
%40’ ında, dashboard zedelenmesi olgularının %33’ ünde ve hiperextansiyon zedelenmeli
olguların %50’ sinde kasta zedelenme izlendi. Akut diz travmalı erişkin hastalarda kemik
kontüzyonu sıktır ve en sık izlenen kemik kontüzyon paterni pivot şift zedelenmesidir. Kemik
kontüzyonuna sıklıkla kas zedelenmesi eşlik eder. En sık etkilenen kaslar popliteus ve vastus
medialis kaslarıdır. Kas zedelenmesi en sık pivot şift yaralanmasında görülür.
Anahtar Kelimeler: Travma/akut; diz yaralanması/tanısal görüntüleme; MRG; Kas
yaralanması; kemik zedelenmesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN BONE CONTUSION PATTERN AND MUSCLE
INJURY IN ADULT PATIENTS WITH ACUTE TRAUMATIC KNEE: MRI STUDY
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The aim of this study is to investigate the prevalence and pattern of distribution of bone bruises
in adult patient with acute traumatic knee and to explore the relationship between bone
contusion pattern and muscle injury. Knee MR images of 132 patients with acute knee trauma
during the years 2017 to 2018 were retrospectively evaluated. Patients with history of injury
over 4 weeks from the time of the scan or any knee surgery and normal MRI findings and an
imaging finding of septic arthritis, inflammatory arthropathy, or significant artefact and age
18< years were excluded from the study. The 62 patients were included in the study. In each
scan, presence of bone contusion and muscle injury were assessed. Bone contusion pattern was
classified according to Sanders classification into five pattern and muscle injury was classified
according to Ekstrand classification into three group. Bone marrow contusion was noted in 42
(68%) cases. Pivot shift injury was seen in 22 (52%) cases, clip injury in 10 (24%)
cases,dashboard injury in three (%7) cases and hyperextension injury in two (5%) cases. In five
(12%) cases no pattern of bone marrow contusion could be explained and was categorized as
unclassified pattern. Muscles injury was seen in 18 (%43) cases. The popliteus and vastus
medialis muscles were the most common involved muscle. Grade II muscle injury was observed
in 59%, grade I in 40% and grade III in 1% of the cases. In 55% of cases with pivot-shift-injury,
40% of cases with clip-injury, 33% of cases with dashboard-injury and 50% of cases of
hyperextension-injury were detected muscle injury. Bone contusion is common in adult patients
with acute knee trauma, and the most common bone contusion pattern is pivot-shift-injury.The
bone contusion is often accompanied by muscle injury.The most frequently involved muscles
are popliteus and vastus medialis muscle. Muscle injury is most commonly seen in pivot-shiftinjury.
Keywords: Trauma/acute; Knee injuries/diagnostic imaging; MRI; muscle injury; bone bruise

1. GİRİŞ
Diz eklemi kompleks bir eklemdir. Akut travmatik zedelenmesi en sık ortopedik aciller arasında
yer alır. Kişilerin günlük yaşam ve sportif aktivasyonlarını genelde semi fleksiyonda
gerçekleştirmeleri ve bu hareketlere ilave olan rotasyon zorlamaları yaralanma
mekanizmalarının ortak noktasıdır. Yaralanmaların dizde yoğunlaşmasının diğer bir nedeni ise
eklemi oluşturan kemiksel yapılar arasındaki ilişkidir. Femurun distal eklem yüzü ile proksimal
tibia eklem yüzü tam olarak uyumlu değildir (Ellis, 2010). Kemiksel uyumsuzluğa rağmen
eklemin stabilitesi fonksiyonel uyumla sağlanılır. Bu çerçevede eklem stabilitesi nöromüsküler
sistem kontrolüne bağlı olarak eklem kontrolünün gerçekleştirilmesi olarak tarif edilir. Eklem
stabilitesi içerisinde aktif veya dinamik stabilizasyon müskülo-tendinöz ünitle sağlanır.
Müskülo-tendinöz ünit; önde güçlü quadriceps, arkada iskiokural kaslar, gastroknemius ve
popliteus kaslarından oluşur. Dinamik stabilizasyonla zaman içerisinde, değişen aktivitelere
karşı eklemin kontrolü sağlanılır. Eklemi oluşturan kemiklerin geometrisi, bağlar ve
menisküsler statik veya pasif stabilizatörlerdir (Terry ve LaPrade, 1996).
Her yıl bir çok kişi akut diz yaralanmaları sebebiyle acil servise başvurmaktadır. Bu
yaralanmaların bir çoğu için hızlı tanı koyma ve tedavi uygulama kolaydır fakat bazı durumlar
hastalar için büyük riskler oluşturabilir. Yumuşak doku yaralanmaları uzun dönemde diz
ekleminde fonksiyon kaybına neden olabilir. Diz anatomisi ve biyomekaniğini anlamak, doğru
ayırıcı tanıyı yapmak, akut diz yaralanmalarında doğru tedavi programını oluşturmak için
temeldir.
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Travmatik dizde kemik iliği ödeminin paterni zedelenme için ayak izi gibidir. Ödem alanının
çalışılması zedelenmenin mekanizmasının anlaşılması ve ilişkili yumuşak doku patolojilerinin
tespitine olanak sağlar.
Literatürde akut travmatik diz ile ilgili çalışmalar temel olarak manyetik rezonans
görüntülemenin (MRG) yumuşak doku patolojilerini göstermedeki etkinliği üzerine
odaklanmıştır. Kemik kontüzyon paterni ile ilişkili MRG çalışmalarında ise menisküsler, ön
çapraz bağ (ÖÇB), arka çapraz bağ (AÇB), iç ve dış yan bağlardaki hasarlanma ile kemik
zedelenme paterni arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bizim bilgilerimize göre literatürde akut
travmatik dizde kemik kontüzyon paterni ile kas zedelenmesi arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışma yoktur.
Bu çalışmanın amacı erişkin akut diz travmalı hastalarda kemik kontüzyon paterninin
dağılımını ve sıklığını araştırmak ve kemik kontüzyon paterni ile kas zedelenmesi arasındaki
ilişki ortaya koymaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2017-2018 yılları süresince akut diz travmalı 132 hastanın MRG görüntüleri retrospektif olarak
değerlendirildi. Travma zamanı ile görüntüleme süresi arasında 4 haftadan fazla süre olan, diz
cerrahisi bulunan ve MRG bulguları normal olan hastalar ve görüntüleme bulgularında septik
artrit, inflamatuar artropati ya da görüntülerde belirgin artefakt bulunan olgular ile 18 yaşından
küçük hastalar çalışma kapsamına alınmadı. Dahil edilme ve hariç tutulma kriterlerine göre 62
hasta çalışmaya alındı.
Tüm hastalarda MR incelme 1.5-Tesla (General Electric Medikal Sistemleri, Milwaukee, WI,
USA) MR cihazı ile 16 kanallı diz koili kullanılarak gerçekleştirildi. Görüntüleme protokolünde
sagittal fast spin-echo T1-ağırlıklı (repetition time (TR)/echo time (TE): 600/10, matriks:
256×192, field of view (FOV): 16×16 cm, kesit kalınlığı: 3 mm); sagittal yağ baskılı proton
dansite (PD) ağırlıklı (TR/TE: 4000/30, matriks: 256×192, FOV: 16×16, kesit kalınlığı: 3 mm);
koronal yağ baskılı PD ağırlıklı (TR/TE: 2500/40, matriks: 256×192, FOV: 16×16, kesit
kalınlığı: 3 mm); ve aksiel yağ baskılı PD ağırlıklı (TR/TE: 2900/40, matriks: 256×192, FOV:
16×16, kesit kalınlığı: 4 mm) görüntüler yer alıyordu.
MR görüntüler kas iskelet sistemi konusunda deneyimli uzman radyolog tarafından
değerlendirildi. Tüm hastalarda kemik kontüzyonu ve kas zedelenmesinin
varlığı
değerlendirildi. Kemik zedelenmesi Sanders sınıflandırmasına göre 5 paternde sınıflandırıldı
(Tablo 1). Kas zedelenmesi Ekstrand sınıflandırmasına göre 3 grupta sınıflandırıldı.

Tablo 1. Sanders sınıflandırmasına göre kemik zedelenmesinin MRG görünümü
Kemik Kontüzyon Tipi

MRG Bulguları
Lateral tibial platonun posterior yüzünde ve lateral

Pivot Şift Yaralanması

femoral kondilin orta kesiminide kemik iliği ödemi
varlığı.
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Tibianın ön yüzünde ve patellanın posterior yüzünde

Clip Yaralanması

kemik iği ödemi varlığı
Lateral femoral kondilde, daha az oranda femur medial

Dashboard Yaralanması

kondilde kemik iliği ödemi varlığı

Hiperekstansiyon Yaralanması

Lateral Patellar Dislokasyon

Tibia platosunun anteriorunda ve femur kondilinin
anteriorunda kemik iliği ödemi varlığı
Lateral femoral kondilin anterolateral yüzü ve patellanın
inferomedial yüzünde ödem

Tablo 2. Ekstrand sınıflandrmasına göre kas zedelenmesinin MRG görünümü
Kas

zedelenmesinin

Düzeyi

MRG bulguları

Grade 1

Kas liflerinde minör kayıp, intersitisyel ödem ve hemoraji

Grade 2

Retraksiyon olmadan kas liflerinde parsiyel yırık

Grade 3

Kasta ya da tendonda tam yırtık

2.1. İstatistiksel Metod
Kemik kontüzyon tipi ile kas zedelenmesinin varlığı arasındaki ilişkiyi incelemek için Mann
Whitney U testi kullanıldı. P değerinin <0.05 olması istatistiksel anlamlılık olarak kabul edildi.
İstatistiksel analiz 17.0 SPSS programı kullanılarak gerçekleştirildi.
3. BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 42.6±6.2 idi. Hastaların %70’ i (n=43) erkek, %30’ u (n=19) kadın idi.
Kemik iliği kontüzyonu 42 olguda (%68) saptandı. Pivot şift yaralanması 22 (%52) olguda, clip
yaralanması 10 (%24) olguda, dashboard yaralanması 3 (%7) olguda ve hiperekstansiyon
yaralanması 2 (%5) olguda görüldü. Beş (%12) olguda açıklanabilen bir kontüzyon paterni
yoktu ve sınıflandırılmamış olgular olarak kategorize edildi (Şekil 1).
Kemik zedelenmesi ile birliktelik gösteren kas zedelenmesi 18 olguda (%43) görüldü. Politeus
ve vastus medialis kasları en sık etiklenen kaslardı. Olguların %59’ unda grade II, %40 ‘ında
grade I ve %1 ‘nında grade III kas zedelenmesi izlendi (Şekil 2).
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Pivot şift zedelenmeli olguların %55’ inde, clip yaralanmalı olguların %40’ ında, dashboard
zedelenmesi olgularının %33’ ünde ve hiperextansiyon zedelenmeli olguların %50’ sinde kasta
zedelenme izlendi. Kemik kontüzyon paterni ile kasta zedelenme varlığı arasında istatitistiksel
anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).

Şekil 1. MR görüntülerde (A) pivot şift zedelenmesi, (B) Clip zedelenmesi, (C) Dashboard
zedelenmesi ve (D) Hiperektansiyon zedelenmesi ile uyumlu kemikte ödem izleniyor.
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Şekil 2. Sagittal yağ bakılamalı PD görüntüde (A) popliteus kasında grade I kas zedelenmesi
(beyaz ok), aksiel yağ bakılamalı PD görüntüde semimebranozus kasında grade II kas
zedelenmesi (siyah ok) görülüyor.

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Travmanın oluş mekanizması, yaralanması muhtemel yapıların tespiti açısından önem
taşımaktadır. Bu retrospektif çalışmada kemik iliği ödem paterni ve kas zedelenmesi arasındaki
ilişki analiz edilmiştir.
MR görüntüleme kas tendon ünitesinin tüm komponentlerindeki (kas komponenti,
myotendinöz bileşke ve tendon insersiyon yeri) hasarlanmanın optimal olarak
değerlendirilmesine olanak sağlar (Palmer vd, 1999). Ek olarak dize ait diğer yumuşak doku
patolojilerini ve radyografide saptanmayan gizli kemik zedelenmelerini net olarak ortaya koyar.
Çalışmamızda en sık (%52) saptanan kemik zedelenme paterni pivot şift zedelenmesi idi. Pivot
şift zedelenmesi genellikle temassız zedelenmedir. Tibianın eksternal rotasyonu ya da femurun
internal rotasyonu ile birlikte fleksiyonda diz üzerine valgus yüklenmesi olduğu zaman gelişir.
ÖÇB rüptürü ile sonuçlanabilir. Tibianın anteriora subluksasyonu olur. Buna sekonder lateral
tibial platonun posterolateral köşesine karşı lateral femoral kondilde yüklenme gelişir.
Literatürde pivot şift zedelenmesi ile ilişkili diğer yumuşak doku zedelnmeleri arasında lateral
ve medial menisküsün arka boynuzları ve medial kolateral ligaman, arkuat ligaman ve posterior
kapsül yırtıkları belirtilmiştir. Çalışmamızda literatüre ek olarak kas zedelenmesinin en sık bu
paternde görüldüğü tespit edildi.
Kas zedelenmesi genellikle künt travma ya da direkt travmaya sekonder gelişir. Genellikle derin
kaslarda izlenir (Mallone, 1998). Kas-tendon zedelenmesi genellikle yüzeyel yerleşimli
kaslarda görülür ve sıklıkla aşırı gerilmeye bağlı indirekt travma sonucu oluşur (Noonan ve
Garrett, 1992). Çok sayıda faktör kasın zedelenmeye daha duyarlı olmasına neden olur: a- hızlı
kasılan tip II liflerinin kompozisyonu b- iki eklem arası uzanım c- egzantirik hareket ve dfuziform şekil (Mallone, 1998; Shellock vd., 1991). Çalışmamızda en sık popliteus kasında ve
vastus medialis kasında zedelenme izlendi. Politeus kası proksimal tibial metafizin
posteromedal yüzünden orjin alır ve lateral femoral kondile yapışır. Popliteus tendonunun
femoral insersiyo yerinden avulsiyon zedelenmesi (komplet rüptürü) bildirilmiştir (Mirkopulos
ve Myer, 1991). Ancak parsiyel rüptürü ve hafif düzey kas zedelenmesi çok daha sıktır (Brown
vd., 1995). Bizim çalışmamızda da popliteus kasında en sık grade I kas zedelenmesi görüldü.
Ek olarak 2 olguda popliteus kasında zedelenme izole olarak görülürken 8 olguda diğer kaslarda
da zedelenme eşlik ediyordu.
Çalışmamızda ikinci en sık (%24) izlediğimiz kemik kontüzyon paterni clip yaralanması idi.
Clip yaralanması diz hafif fleksiyonda iken dize valgus stresi sonrası oluşur. Literatürde MCL’
de zedelenme ile ilişkili olduğu tanımlanmıştır (Holden vd., 1993). Çalışmamızda bu paternde
en sık semimembranozus kasında zedelenme saptadık.
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Çalışmamızda daha az oranda dashboard yaralanması (%7) ve hiperekstansiyon yaralanması 2
(%5) görüldü. Dashboard zedelenmesi diz fleksiyon pozisyonunda iken proksimal tibianın ön
yüzüne uygulanan kuvvete, hiperekstansiyon zedelenmesi ise genellikle indirekt olarak
kuvvetli vurma hareketine bağlı, daha nadiren de direkt travmaya sekonder gelişir. Literatürde
dashboard zedelenmesinin AÇB ve eklem kapsülünün posterior yırtığı ile (Sonin vd., 1994),
hiperekstansiyon yaralanmasının ÖÇB, AÇB ve meniskal zedelenme ile ilişkili olduğu
bildirilmiştir (DeLee vd., 1994). Çalışmamızda hiperekstansiyon zedelenmesinde en sık
politeus kası ve gastroknemius kasında zedelenme saptadık. Gastroknemius kası baldırın en
yüzeyel kasıdır. Medial ve lateral başı femur posterior yüzeyinden orjin alır. Soleus kası ile
birlikte kalkaneusa yapışır. Temel fonksiyonu ayağın plantar fleksiyonudur. Posteromedial
instabiliteli hastalarda gastroknemius kasının medial başı izole zedelenebilir ya da
semimembranozus tendonun yırtığı ile birlikte olabilir. Benzer şekilde posterolateral kompleks
zedelenmeli hastalarda gastroknemiusun lateral başının yırtığı izlenebilir. Bu zedelenmeler
sıklıkla politeus tendonu, biseps tendonu ve plantaris kasının yırtıkları ile ilişkilidir.
Sonuç olarak akut diz travmalı erişkin hastalarda kemik kontüzyonu sıktır. En sık izlenen kemik
kontüzyon paterni pivot şift zedelenmesidir. Kemik kontüzyonuna sıklıkla kas zedelenmesi
eşlik eder. En sık etkilenen kaslar popliteus ve vastus medialis kaslarıdır. Kas zedelenmesi
genellikle kombine olarak görülür. Kas zedelenmesi en sık pivot şift yaralanmasında görülür.
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ERİŞKİN ANTERİOR DİZ AĞRILI HASTALARDA KUADRİSEPS YAĞ
YASTIKÇIĞI SIKIŞMA SENDROMUNUN SIKLIĞI VE KYYSS’ NUN
TEDAVİSİNDE FİZİK TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ
Doç. Dr. Tarkan ERGÜN
Alanya Alaaddin Keykubat University, tarkanergun@yahoo.com

ÖZET
Anterior diz ağrısı ortopedi de en sık başvuru şikayetlerinden biridir. En sık nedenleri arasında
pateller kondromalazi ve patellar tendinopati yer alır. Yağ yastıkcığı sıkışma sendromu diz
eklemin anteriorundaki yağ yastıkçıklarının hemoraji, inflamasyon ve/veya fibrozis nedeniyle
diz ekleminin anteriorundaki ağrı olarak tanımlanır. Kuadriseps yağ yastıkçığı ile ilgili daha
önceki çalışmalar temel olarak eşlik eden diğer intraartiküler patolojiler, klinik bulgular ve
osteoartrit ile ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Ancak kuadrispes yağ yastıkçığı sıkışma
sendromunun (KYYSS) tedavisi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı anterior diz
ağrısı bulunan erişkin hastalarda KYYSS’ nun sıklığını ortaya koymak ve KYYSS’ nun
tedavisinde fizik tedavinin etkinliği araştırmaktır. Anterior diz ağrısı bulunan 457 hastanın
manyetik rezonans görüntüleme(MRG) tetkikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Diz MRG
bulgularına göre kuadrispes yağ yastıkçığında ödem ve hipertrofi saptanan 18 yaş ve üzeri
hastalar çalışma kapsamına alındı. Diz travması ya da diz cerrahisi hikayesi olan hastalar,
görüntüleme bulgularında inflamatuar artrit, grade II ve üzeri patellofemoral osteoartrit olan
olgular çalışma kapsamına alınmadı. Klinik ve radyolojik kriterlere uygun toplam 10 hastadan
çalışma grubu oluşturuldu. Her hastaya medikal tedavi ve rehabilitasyon uygulandı. Hastaların
demografik verileri ve semptomların ortalama süresi kaydedildi. Hastaların %0,7’ sinde
KYYSS saptandı. Hastaların 6 (%60)’ sı erkek, 4 (%40)’ ü kadındı. Ortalama yaşı 38.12±12.1
idi. 9 hasta fizik tedavi ile tamamen iyileşti. Semptomaların ortalama süresi 5 ay (3 hafta-18
ay) idi. Semptomları düzelmeyen 1 hastaya 10. ayda steroid enjeksiyonu yapıldı. KYYSS nadir
olmakla birlikte anterior diz ağrısının ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir. Eşlik eden diğer
intraartiküler patolojisi bulunmayan hastalarda KYYSS’ nun tedavisinde rehabilitasyon sıklıkla
yeterlidir. Semptomların tam olarak düzelme süresi genellikle birkaç aydır.
Anahtar Kelimeler: Yağ dokusu; diz; MRG; kuadriseps yağ yastıkçığı; Fizik tedavi

THE PREVALANCE OF QUADRICEPS FAT PAD IMPINGEMENT SYNDROME IN
PATIENTS WITH ADULT ANTERIOR KNEE PAIN AND THE EFFECTIVENESS
OF PHYSICAL THERAPY IN THE TREATMENT OF QFPIS
ABSTRACT
Anterior knee pain is one of the most common presenting symptoms in orthopedics.The most
common causes include patellar chondromalacia and patellar tendinopathy.Fat pad
impingement syndrome(FPIS) described as a anterior knee pain caused by hemorrhage,
inflammation, fibrosis and/or degeneration of the anterior knee fat pads. Previous articles
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related to quadriceps fat pad have been mainly focused on other accompanying intraarticular
pathologies,clinical findings and its relationship with osteoarthritis. However, information
about the treatment of QFPIS is limited. The aim of the present study was to explore the
prevalance of QFPIS in patients with adult anterior knee pain and to investigate the efficacy of
physical therapy for the management of QFPIS. Knee MR images of 457 patients with anteriorknee-pain were retrospectively evaluated. The inclusion criteria were QFP edema with a mass
effect evident on MRI and an age of 18 years or over. Patients with any history of knee surgerytrauma and an imaging finding of a patellar dislocation,grade II or above patellofemoral
osteoarthritis, inflammatory arthritis were excluded from the study. The 10 subjects were
included in the study based on the inclusion and exclusion criteria. All patients underwent
physiotherapy.The demographic data of the patients and the mean duration of the symptoms
were recorded. QFPIS was detected in 0,7% of the patients. Six (60%) patients were male and
4 (40%) were female. The mean aged of the patients 38.12±12.1 was years. Nine patients fully
recovered with physical therapy. The average duration of symptoms was 5 months(range,3
week-18 months).One patient who did not improve her symptoms had received steroid injection
at 10th month. QFPIS is rare but should be considered in the differential diagnosis of anterior
knee pain. Rehabilitation is often sufficient for the treatment of patients with QFPIS without
any other concomitant pathology. The exact recovery time of the symptoms is usually several
months.
Keywords: Adipose Tissue; Knee; MRI; Quadriceps fat pad; Physical Therapy

1. GİRİŞ
Anterior diz ağrısı ortopedi de en sık başvuru şikayetlerinden biridir. Anterior diz ağrısı,
özellikle aktif gençlerde gözlenen diz ekleminin ön bölgesindeki ağrıyı ifade eder. Bir semptom
olmasına rağmen, yaygın olarak anterior diz ağrısı sendromu ve patellofemoral ağrı sendromu
olarak isimlendirilir (Al-Hakim, 2012). Yakın zamana kadar anterior diz ağrısının sadece
patellofemoral kondromalazi nedeniyle oluşabileceği düşünülürdü. Oysa dizde artiküler kartilaj
hariç tüm anatomik yapılar nosiseptif sinir sonlanmalarına sahiptir. Bu nedenle başta patella
olmak üzere yağ yastıkları, sinovya, retinakulum, eklem kapsülü, sinovyal plika, patellar tendon
apofizi, iliotibial bant ve femoral kondillerin patolojileri anterior diz ağrısına neden olabilir
(Sendur ve Turan, 2007).
Diz eklemi anteriorunda suprapatellar (kuadriseps), posterior suprapatellar (prefemoral) ve
infrapatellar (Hoffa) olmak üzere 3 adet temel yağ yastığı vardır. İntrakapsüler, ekstrasinovyal
alanda yerleşimli bu yapılar synovial sıvının dağılımına ve artiküler yüzeylerin korunmasında
yardımcı olurlar. Yaygın sinirsel innervasyonu nedeni ile anterior diz ağrısının nedeni
olabilirler (Jacobson vd., 1997). Yağ yastığı sıkışma sendromu diz ekleminin anteriorundaki
yağ yastıklarının komşu anatomik yapılar arasında sıkışmasına bağlı hemoraji, inflamasyon
ve/veya fibrozisi nedeniyle diz ekleminin anteriorundaki ağrı olarak tanımlanır. Bu antitenin en
bilinen formu 1904 yılında Hoffa tarafından tanımlanmış olan infrapatellar yağ yastığı sıkışma
sendromudur (Hoffa, 1904). Sıkışmanın MRG bulguları yağ yastığında ödem ve hipertrofidir.
Kuadriseps yağ yastığı sıkışma sendromu (KYYSS) ise daha nadir olarak görülür.
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KYSS tekrarlayan mikrotravmalar, major travma ya da patellofemoral eklem mekaniğindeki
değişikliklere neden olan patolojiler sonucunda meydana gelir. Diz ekleminin anteriorunda ağrı
ve mekanik semptomlar ile ilişkilidir.
Kuadriseps yağ yastığı ile ilgili daha önceki çalışmalar temel olarak eşlik eden diğer
intraartiküler patolojiler, klinik bulgular ve osteoartrit ile ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Ancak
kuadrispes yağ yastığı sıkışma sendromunun tedavisi ile ilgili bilgiler sınırlıdır.
Bu çalışmanın amacı anterior diz ağrısı bulunan erişkin hastalarda KYYSS’ nun sıklığını ortaya
koymak ve KYYSS’ nun tedavisinde fizik tedavinin etkinliği araştırmaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Anterior diz ağrısı bulunan 457 hastanın manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri
retrospektif olarak değerlendirildi. Diz MRG bulgularına göre kuadrispes yağ yastığında ödem
(yağ baskılı PD görüntülerde komşu yağ yastıklarının sinyal intensitesinden %20 daha yüksek
sinyale sahip olma) ve hipertrofi (kuadrispes yağ yastığının posterior konturunda konveksivite)
saptanan 18 yaş ve üzeri hastalar çalışma kapsamına alındı. Diz travması ya da diz cerrahisi
hikayesi olan hastalar, görüntüleme bulgularında inflamatuar artrit, grade II ve üzeri
patellofemoral osteoartrit olan olgular çalışma kapsamına alınmadı. Klinik ve radyolojik
kriterlere uygun toplam 10 hastadan çalışma grubu oluşturuldu.
Tüm hastalarda MR incelme 1.5-Tesla (General Electric Medikal Sistemleri, Milwaukee, WI,
USA) MR cihazı ile 16 kanallı diz koili kullanılarak gerçekleştirildi. Görüntüleme protokolünde
sagittal fast spin-echo T1-ağırlıklı (repetition time (TR)/echo time (TE): 600/10, matriks:
256×192, field of view (FOV): 16×16 cm, kesit kalınlığı: 3 mm); sagittal yağ baskılı proton
dansite (PD) ağırlıklı (TR/TE: 4000/30, matriks: 256×192, FOV: 16×16, kesit kalınlığı: 3 mm);
koronal yağ baskılı PD ağırlıklı (TR/TE: 2500/40, matriks: 256×192, FOV: 16×16, kesit
kalınlığı: 3 mm); ve aksiel yağ baskılı PD ağırlıklı (TR/TE: 2900/40, matriks: 256×192, FOV:
16×16, kesit kalınlığı: 4 mm) görüntüler yer alıyordu.
MR görüntüler kas iskelet sistemi konusunda deneyimli uzman radyolog tarafından
değerlendirildi. Her hastaya medikal tedavi (istirahat, buz ve NSAİ) ve rehabilitasyon
(kuadriseps ve kalça fleksor kaslarını germe ve kuvvetlendirme hareketleri) uygulandı. Ek
olarak sportif aktiviteler, ağır kaldırma, aşırı yürüme ve merdiven inip çıkmak gibi yakınmaları
arttıran aktiviteler kısıtlandı. Hastaların demografik verileri ve semptomların ortalama süresi
kaydedildi.
3. BULGULAR
Hastaların %0,7’ sinde (n=10) KYYSS saptandı (Şekil 1). Hastaların 6 (%60)’ sı erkek, 4
(%40)’ ü kadındı. Ortalama yaşı 38.12±12.1 idi. 9 hasta fizik tedavi ile tamamen iyileşti.
Semptomaların ortalama süresi 5 ay (3 hafta-18 ay) idi. Semptomları düzelmeyen 1 hastaya
10. ayda steroid enjeksiyonu yapıldı.
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Şekil 1. Sagittal yağ baskılamalı PD
ağırlıklı görüntüde kuadriseps yağ
yastığında ödem ile uyumlu sinyal
artımı

ve

posterior

hipertrofi
konturunda

ile

uyumlu

konveksivite

izleniyor (ok).

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
5. Semptomatik olgularda, KYSSS yağ yastığının kuadriseps tendonunun posterior yüzeyi,
patellanın üst yüz köşesi, medial patellar synovial reses ve hatta maksimum diz fleksiyonunda
trohlea arasında sıkışması olarak tanımlanmaktadır (Huberti vd., 1984). Histolojik değişiklikler
Hoffa sendromunda görülen ile benzerdir. İnflamatuar reorganizasyon, vasküler tromboz ile
birlikte vaskülit ve metaplazi görülür (Shabshin vd., 2006).
YSSS’ nun gerçek prevalansı bilinmemektedir. Bir çalışmada insidansı %1 olarak bildirilmiştir
(Shabshin vd., 2006). Ozdemir ve ark. ise US çalışmalarında prevalansını %1.1 olarak
bulmuştur (Ozdemir vd., 2016). Bizim çalışmamızda da KYSSS görülme sıklığı %0.7 olarak
saptandı.
KYSSS değerlendirirken, fizik muayenede inspeksiyonda suprapatellar alanda bulging
görülebilir. Eklem hareket açıklığında kısıtlılık da tespit edilebilir. Direkt grafide genellikle
belirgin bir bulgusu yoktur, ancak eğer varsa yağ yastığının kalsifikasyonu görülebilir. Tanıda
en güvenilir yöntem mükemmel yumuşak doku rezolüsyonuna sahip MRG incelemedir. Akut
dönemde T1AG’ de hipo, T2AG’ de ödem ve kanama varlığı nedeni ile hiperintens karakterde
sinyal değişikliği, boyut artışı ve çevre yapılara kitle etkisi görülür (Shabshin vd., 2006).
Subakut ve kronik dönemde yağ yastığında T1 ve T2 ağırlıklı MR görüntülerinde fibrin ve
hemosiderin varlığı nedeniyle düşük sinyal gözlenir (Magi vd., 1991). Ayırıcı tanısında
pigmento villonodüler sinovit, postartroskopi ve cerrahiye bağlı fibrozis, eklem efüzyonu,
intraartiküler cisimler, parameniskal kist, ganglion kisti, siklops lezyon, hemofili, sinovyal
hemanjiom, primer sinovyal kondromatozis, lipoma arboresans, primer osteoartrit düşünülebilir
(Jacobson vd., 1997).
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İnfrapatellar yağ yastığı sıkışma sendromu Kumar ve ark. (Kumar vd., 2007) tarafından 3
kategoriye ayırmıştır: Yağ yastığının inflamasyonu ile akut lezyon (Tip 1), yağ yastığında
fibrozisin olmadığı kronik lezyon (Tip 2), yağ yastığında fibrozisin olduğu kronik lezyon (Tip
3). Bizim çalışmamızda akut lezyon olan olgular çalışmaya dahil edilmiştir.
Tedavisinde istirahat, buz, elevasyon, ağrı kesiciler ve NSAİ’lar önerilmektedir. Hastanın ağrısı
çok belirgin ise immobilizasyon için splint de kullanılabilir. Yaşam tarzı modifikasyonu ve
fizyoterapi tedavide son derece önemlidir. Ağır kaldırma, aşırı yürüme ve merdiven inip çıkmak
gibi yakınmaları arttıran aktiviteler kısıtlanır. Kuadriseps kas grubunun, özellikle de vastus
medialisin, kuvvetlendirilmesi egzersizleri uygulanır (Magi vd., 1991). Bizim çalışmamızda
KYSSS’ nun tedavisinde rehabilitasyonun genellikle tek başına yeterli olduğunu bulunmuştur.
Ek olarak çalışmamızda hastaların semptomlarının ortalama 5 ay sürdüğü tespit edilmiştir.
Konservatif tedavinin başarısız olduğu durumlarda steroid enjeksiyonu yada hipertrofik yağ
yastığının artroskopik veya açık olarak, parsiyel veya komplet rezeksiyonu gerekebilir (ftr;
7,10). Bizim çalışmamızda da 1 (%10) hastamızda inatçı semptomların varlığı üzerine steroid
enjeksiyonu uygulandı ve hasta bu işlem sonrası 1. ayda semptomsuzdu.
Sonuç olarak KYYSS nadir olmakla birlikte anterior diz ağrısının ayırıcı tanısında mutlaka
düşünülmelidir. Eşlik eden diğer intraartiküler patolojisi bulunmayan hastalarda KYYSS’ nun
tedavisinde rehabilitasyon sıklıkla yeterlidir. Semptomların tam olarak düzelme süresi
genellikle birkaç aydı
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BAZI ÖZEL SAYI DİZİLERİNİN TOPLAMLARI ÜZERİNE
Kevser KÖKLÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi, ozkoklu@yildiz.edu.tr
Ata KÖKLÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi, atakoklu@gmail.com
Özet : Bu makale Pell, Lucas, Pell-Lucas, Jacopsthal, Jacopsthal-Lucas dizilerinin sonlu
toplamları üzerinedir. Ayrıca, Pell sayılarına karşılık gelen serinin sonsuz toplamı da
hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Pell sayıları, Lucas sayıları, Pell-Lucas sayıları, Jacopsthal sayılar,
Jacopsthal-Lucas sayıları
1.
GİRİŞ
Birçok sayı dizisinin matematiğin önemli bir kısmını oluşturduğu çok iyi bilinmektedir.
Özellikle de kombinetoriks ve sayılar teorisi alanlarında önemli yer tutmaktadır [15, 16]. Son
zamanlarda, Fibonacci sayıları gibi bazı özel sayı dizilerine karşılık gelen sonsuz serilerin
toplanabilmesine yoğun ilgi gösterilmiştir [5], [6], [7]. Genellikle, terimleri Fibonacci, Pell,
vs.'nin karşılığı olan bir serinin toplamını türetmek kolay değildir. Çünkü sayılar geometrik
olarak artan indisli terimlerden oluşmaktadır. Terimlerin aritmetik olarak arttığı dizilerde ise
işlemler daha da zor olmaktadır [13]. Fibonacci serisinin terimlerinin toplamıyla ilgili birçok
problem ilk olarak [3] 'te önerilmiştir. Ardından Ken Siler 𝑎 > 𝑏 için ∑𝑛𝑘=1 𝐹𝑎𝑘−𝑏 toplamını
göstermiştir [9]. Bazı bilim insanları tarafından tek indeksli terimler veya çift indeksli terimler
toplanabilmiş, örneğin Pell kuaternions ve Pell-Lucas kuaternionsların bazı toplamları [2] de
çalışılmış, genelleştirilmiş Pell dizisinin bazı toplamları [10] da çalışılmış, genelleştirilmiş
dual Pell ve genelleştirilmiş dual Pell kuaternion dizilerinin bazı toplamları [14] da çalışılmış
fakat genel bir formüle ulaşılamamıştır.
Bu yayında hem Pell, Lucas, Pell-Lucas, Jacopsthal, Jacopsthal-Lucas dizilerinin sonlu
toplamları için formül bulunmuş hem de Pell sayılarına karşılık gelen sonsuz serinin toplamı
hesaplanmıştır.
2.
ELEMANLARI PELL (𝑷) SAYILARINDAN OLUŞAN SERİLER
Genel olarak, terimleri Fibonacci(𝐹) sayılarının karşılığı olan bir dizinin toplamını bulmak hiç
kolay değildir, hele de terimler geometrik olarak artıyorsa. Buna rağmen, Millin tarafından
1

[12] de önerilen bir toplamı, Good [5] yayınında ∑∞
𝑛=0 𝐹

2𝑛

=

7−√5
2

olarak hesaplamıştır. Bu

özel serinin toplamı [6] yayınında birkaç farklı yolla ispatlanmıştır.
Şimdi Pell sayılarına karşılık gelen
∑∞
𝑛=0

1
𝑃2 𝑛

,

(1)

şeklindeki sonsuz seriyi hesaplamaya çalışalım, burada 𝑃𝑛 , 1, 2, 5, 12, 29,… şeklinde
ilerleyen Pell dizisinin 𝑛. terimidir. (1) formülünün ilk bir kaç terimini açıkça yazalım;
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Bu son terimi farklı bir şekilde yazalım,
647
408

3

35

3

𝑃

= 2 + 408 = 2 + 2.𝑃6 .

(2)

8

Bu yazış şekline göre 𝑃𝑚 . 𝑞𝑚 = 𝑃2𝑚 olduğundan
1
1
1
1
3 𝑃2𝑛−2
+ + + ⋯+
= +
.
𝑃1 𝑃2 𝑃4
𝑃2𝑛 2 2𝑃2𝑛
3 𝑃2𝑛−2 𝑞2𝑛
1
3 𝑃2𝑛+1 −2
+
.
+
= +
2 2𝑃2𝑛 𝑞2𝑛 𝑃2𝑛+1 2 2𝑃2𝑛+1
eşitliklerini de yazabiliriz, burada 𝑞𝑛 ; 2, 6, 14, 34, 82... şeklinde ilerleyen Pell-Lucas
dizisinin 𝑛. terimidir. Böylece, tümevarım metoduyla (2) eşitliğinin sağlandığı gösterilebilir.
(2) eşitliğinde 𝑛 → ∞’a giderken limite geçilirse, (1) ile gösterilen sonsuz toplam
hesaplanmış olur;
3 𝑃2𝑛−2
3 𝑃2𝑛−2 𝑃2𝑛−1
3 𝑟2
lim ( +
) = lim ( +
) = + = 𝑠 + 2𝑟,
𝑛→∞ 2
𝑛→∞ 2
2𝑃2𝑛
2𝑃2𝑛 𝑃2𝑛−1
2 2
bu da kısaca (3 − √2) dir (bakınız[11]).
Yukarıda kullanılan limitler çok iyi bilinen Binet formüllerinden de elde edilebilir;
𝑃𝑛 =

𝑟 𝑛 −𝑠𝑛
𝑟−𝑠

𝑞𝑛 = 𝑟 𝑛 + 𝑠 𝑛 ,

,

burada 𝑟 = 1 + √2, ve 𝑠 = 1 − √2, 𝑥 2 − 2𝑥 − 1 = 0 denkleminin kökleridirler. 𝑟 − 𝑠 =
𝑠
2√2 ve 𝑟 < −1 olduğu bilindiğine göre
𝑃𝑛
𝑞𝑛
= lim
= −𝑠 = √2 − 1,
𝑛→∞ 𝑃𝑛+1
𝑛→∞ 𝑞𝑛+1
lim

𝑃𝑛+1
𝑞𝑛+1
= lim
= 𝑟 = 1 + √2 .
𝑛→∞ 𝑃𝑛
𝑛→∞ 𝑞𝑛
lim

Tamamen benzer yolla,

𝑃2𝑛−2
= −𝑠,
𝑛→∞ 𝑃2𝑛 −1
lim

olduğu gösterilebilir.

𝑃2𝑛−1
= 𝑟 −1
𝑛→∞ 𝑃2𝑛
lim

3.
PELL TOPLAMLARI
Pell dizisinin bazı toplamları aşağıdaki gibi gösterilebilir;
2 ∑𝑛𝑘=1 𝑃2𝑘 = 𝑃2𝑛+1 − 1,

2 ∑𝑛𝑘=1 𝑃2𝑘−1 = 𝑃2𝑛 ,

14 ∑𝑛𝑘=1 𝑃3𝑘 = 3𝑃3𝑛+2 − 𝑃3𝑛+1 − 5,

14 ∑𝑛𝑘=1 𝑃3𝑘−1 = 3𝑃3𝑛+1 − 𝑃3𝑛 − 3,
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𝑛

14 ∑ 𝑃3𝑘−2 = 3𝑃3𝑛 − 𝑃3𝑛−1 + 1,
𝑘=1

16 ∑𝑛𝑘=1 𝑃4𝑘 = 𝑞4𝑛+2 − 6,

16 ∑𝑛𝑘=1 𝑃4𝑘−1 = 𝑞4𝑛+1 − 2,

16 ∑𝑛𝑘=1 𝑃4𝑘−2 = 𝑞4𝑛 − 2,

16 ∑𝑛𝑘=1 𝑃4𝑘−3 = 𝑞4𝑛−1 + 2.

Bu toplamlardan sonra şu soru sorulabilir, acaba ∑𝑛𝑘=1 𝑃𝑎𝑘−𝑏 şeklindeki genel toplama nasıl
ulaşılabilir? Bu toplamı sezgisel olarak yukarıdaki toplamları kullanarak bulmak neredeyse
imkansızdır. Bu nedenle, indisi aritmetik olarak artan tüm Pell serilerinin yani, 𝑎 ve 𝑏, 𝑎 ≥
𝑏 koşulunu sağlayan pozitif tamsayılar olmak üzere
𝑛

∑ 𝑃𝑎𝑘−𝑏
𝑘=1

şeklindeki serilerin genel durumunun çözülmesi için daha matematiksel bir yaklaşım
benimsenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Pell sayılarının 𝑥 2 − 2𝑥 − 1 = 0 denkleminin kökleri cinsinden verilebileceğini hatırlayalım
[8], [11], [1]. Eğer bu kökler
𝑟 = 1 + √2 ve
𝑠 = 1 − √2
ise
𝑃𝑛 =
dir. Bu terimlerle seri

𝑟 𝑛 −𝑠𝑛

𝑛

∑ 𝑃𝑎𝑘−𝑏 =
𝑘=1

𝑞𝑛 = 𝑟 𝑛 + 𝑠 𝑛

ve

𝑟−𝑠

1
2√2

𝑛

𝑛

(∑ 𝑟

𝑎𝑘−𝑏

− ∑ 𝑠 𝑎𝑘−𝑏 )

𝑘=1

𝑘=1

gibi yazılabilir. Geometrik seri formülleri kullanılarak denklemin sağ tarafındaki ilk toplam
𝑛

∑𝑟

𝑎𝑘−𝑏

=𝑟

𝑎−𝑏

𝑎

(1 + 𝑟 + 𝑟

2𝑎

+𝑟

3𝑎

+⋯+𝑟

𝑘=1

(𝑛−1)𝑎

)=𝑟

𝑎−𝑏

𝑟 𝑎𝑛 − 1
( 𝑎
)
𝑟 −1

şeklinde yazılabilir. “𝑠” toplamı içinde aynı formül kullanılır. Fraksiyonlar birleştirilerek
original formüle geçilirse
𝑛

∑ 𝑃𝑎𝑘−𝑏 =
𝑘=1

𝑟 𝑎𝑛 − 1
𝑠 𝑎𝑛 − 1
(𝑟 𝑎−𝑏 ( 𝑎
) − 𝑠 𝑎−𝑏 ( 𝑎
))
𝑟 −1
𝑠 −1
2√2
1

𝑠 𝑎 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 + 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏
=
(
𝑠𝑎𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
2√2
𝑠 𝑎 𝑟 𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎−𝑏 + 𝑠 𝑎−𝑏
−
)
𝑠𝑎𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
1
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elde edilir. Sabit terimi −1 olan 𝑥 2 − 2𝑥 − 1 = 0 denkleminin köklerinin çarpımı ve 𝑟𝑠 =
−1 ilişkisiyle beraber 𝑟 ve 𝑠 aracılığıyla 𝑃𝑛 ve 𝑞𝑛 dizilerinin tanımları kullanılarak,
çeşitli sadeleştirmeler ortaya çıkartılabilir. Örneğin,
−𝑠 𝑎 𝑟 𝑎−𝑏 + 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎−𝑏 = −𝑟 𝑎 𝑠 𝑎 (𝑟 −𝑏 − 𝑠 −𝑏 ) = (−1)𝑎−𝑏 . 2√2. 𝑃𝑏 .
Payda da (−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1 terimine dönüştürülebilir. Bu eşitlikler kullanılarak formülün son
halinin aşağıdaki formda olduğu ispatlanabilir:
𝑛

∑ 𝑃𝑎𝑘−𝑏 =
𝑘=1

(−1)𝑎 𝑃𝑎𝑛−𝑏 − 𝑃𝑎(𝑛+1)−𝑏 + (−1)𝑎−𝑏 𝑃𝑏 + 𝑃𝑎−𝑏
.
(−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1

Böylece, 𝑎 − 𝑏 indeksli elemandan başlayarak 𝑎 aralıkla devam eden Pell dizilerinin 𝑛’e
kadar olan tüm toplamlarının formülü bulunmuş oldu. Bu formülle özel durumlar elde
edilebilir.
Özel durum 1: 𝑎 = 4, 𝑏 = 2 ve 𝑛 = 3 olsun.
3

∑ 𝑃4𝑘−2 =
𝑘=1

(−1)4 𝑃10 − 𝑃14 + (−1)2 𝑃2 + 𝑃2 2378 − 80782 + 2 + 2
=
= 2450.
(−1)4 − 𝑞4 + 1
−32

Bu sonuç serinin elemanları tek tek toplanarak teyit edilebilir:
𝑃2 + 𝑃6 + 𝑃10 = 2 + 70 + 2378 = 2450.
Şimdi de 𝑎 = 𝑏 için bir örnek verelim.
Özel durum 2: 𝑎 = 3 = 𝑏 ve 𝑛 = 4 olsun.
4

∑ 𝑃3𝑘−3
𝑘=1

(−1)3 𝑃9 − 𝑃12 + (−1)3 𝑃3 + 𝑃0 −985 − 13860 − 5 − 0
=
=
= 1060.
(−1)3 − 𝑞3 + 1
−14

Bu sonuç aynı zamanda serinin elemanları toplanarak da kontrol edilebilir:
𝑃0 + 𝑃3 + 𝑃6 + 𝑃9 = 0 + 5 + 70 + 985 = 1060.
Benzer şekilde, sırasıyla Lucas, Pell-Lucas, Jacopsthal, genelleştirilmiş Pell, genelleştirilmiş
dual Pell and genelleştirilmiş dual Pell quaternion dizilerinin toplamlarını verelim.
4.

LUCAS(𝑳) TOPLAMLARI
𝑛

𝑛

∑ 𝐿𝑎𝑘−𝑏 = ∑ 𝑟
𝑘=1

𝑛
𝑎𝑘−𝑏

+ ∑ 𝑠 𝑎𝑘−𝑏

𝑘=1

𝑘=1

(−1)𝑎 𝐿𝑎𝑛−𝑏 − 𝐿𝑎(𝑛+1)−𝑏 − (−1)𝑎−𝑏 𝐿𝑏 + 𝐿𝑎−𝑏
=
,
(−1)𝑎 − 𝐿𝑎 + 1
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burada 𝐿𝑛 = 𝑟 𝑛 + 𝑠 𝑛 , 𝑟 =
iki farklı örnekle gösterelim.

1+√5

1−√5

2

2

, 𝑠=

. Formülün doğruluğunu 𝑎 > 𝑏 ve 𝑎 = 𝑏 için

Özel durum 3: 𝑎 = 5, 𝑏 = 3 ve 𝑛 = 4 olsun.
4

∑ 𝐿5𝑘−3 =
𝑘=1

(−1)5 𝐿17 − 𝐿22 − (−1)2 𝐿3 + 𝐿2 −3571 − 39603 − 4 + 3
=
= 3925.
(−1)5 − 𝐿5 + 1
−11

Bu sonuç serinin elemanları tek tek toplanarak teyit edilebilir:
𝐿2 + 𝐿7 + 𝐿12 + 𝐿17 = 3 + 29 + 322 + 3571 = 3925.
Şimdi 𝑎 = 𝑏 için bir örnek verelim.
Özel durum 4: 𝑎 = 4 = 𝑏 ve 𝑛 = 4 olsun.
4

∑ 𝐿4𝑘−4
𝑘=1

(−1)4 𝐿12 − 𝐿16 − (−1)0 𝐿4 + 𝐿0 322 − 2207 − 7 + 2
=
=
= 378.
(−1)4 − 𝐿4 + 1
−5

Bu sonuç serinin elemanları toplanarak da gösterilebilir:
𝐿0 + 𝐿4 + 𝐿8 + 𝐿12 = 2 + 7 + 47 + 322 = 378.
5.

PELL-LUCAS(𝒒) TOPLAMLARI
𝑛

𝑛

𝑛

∑ 𝑞𝑎𝑘−𝑏 = ∑ 𝑟 𝑎𝑘−𝑏 + ∑ 𝑠 𝑎𝑘−𝑏
𝑘=1

=

𝑘=1

𝑘=1

(−1)𝑎 𝑞𝑎𝑛−𝑏 − 𝑞𝑎(𝑛+1)−𝑏 − (−1)𝑎−𝑏 𝑞𝑏 + 𝑞𝑎−𝑏
,
(−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1

burada 𝑞𝑛 = 𝑟 𝑛 + 𝑠 𝑛 , 𝑟 = 1 + √2, 𝑠 = 1 − √2. Formülün doğruluğunu 𝑎 > 𝑏 ve 𝑎 = 𝑏
için iki farklı örnekle gösterelim.
Özel durum 5: 𝑎 = 4, 𝑏 = 2 ve 𝑛 = 3 olsun.
3

∑ 𝑞4𝑘−2
𝑘=1

(−1)4 𝑞10 − 𝑞14 − (−1)2 𝑞2 + 𝑞2 6726 − 228486 − 6 + 6
=
=
= 6930.
(−1)4 − 𝑞4 + 1
−32

Bu sonuç serinin elemanları toplanarak da kontrol edilebilir:
𝑞2 + 𝑞6 + 𝑞10 = 6 + 198 + 6726 = 6930.
Şimdi de 𝑎 = 𝑏 için bir örnek verelim.
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Özel durum 6: 𝑎 = 4 = 𝑏 ve 𝑛 = 3 olsun,
3

∑ 𝑞4𝑘−4
𝑘=1

(−1)4 𝑞8 − 𝑞12 − (−1)0 𝑞4 + 𝑞0 1154 − 39202 − 34 + 2
=
=
= 1190.
(−1)4 − 𝑞4 + 1
−32

Bu sonuç serinin elemanları toplanarak da gösterilebilir:
𝑞0 + 𝑞4 + 𝑞8 = 2 + 34 + 1154 = 1190.
6.

JACOPPSTHAL (𝑱) TOPLAMLAR
𝑛

∑ 𝐽𝑎𝑘−𝑏
𝑘=1

𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑘=1

1
= (∑ 𝑟 𝑎𝑘−𝑏 − ∑ 𝑠 𝑎𝑘−𝑏 )
3

(−2)𝑎 𝐽𝑎𝑛−𝑏 − 𝐽𝑎(𝑛+1)−𝑏 + (−2)𝑎−𝑏 𝐽𝑏 + 𝐽𝑎−𝑏
=
,
(−2)𝑎 − 𝑗𝑎 + 1
1

burada 𝐽𝑛 = 3 (𝑟 𝑛 − 𝑠 𝑛 ), 𝑟 = 2, 𝑠 = −1, 𝑗𝑛 ise bir Jacopsthal-Lucas dizidir. Formülün
doğruluğunu 𝑎 > 𝑏 ve 𝑎 = 𝑏 için iki farklı örnekle gösterelim.
Özel durum 7: 𝑎 = 5, 𝑏 = 3 ve 𝑛 = 4 olsun.
4

∑ 𝐽5𝑘−3
𝑘=1

=

(−2)5 𝐽17 − 𝐽22 + (−2)2 𝐽3 + 𝐽2
=
(−2)5 − 𝑗5 + 1

−32.43691 − 1398101 + 12 + 1
= 45100.
−32 − 31 + 1

Bu sonuç aynı zamanda serinin elemanları toplanarak da kontrol edilebilir:
𝐽2 + 𝐽7 + 𝐽12 + 𝐽17 = 1 + 43 + 1365 + 43691 = 45100.
Şimdi de 𝑎 = 𝑏 için bir örnek verelim.
Özel durum 8: 𝑎 = 5 = 𝑏 ve 𝑛 = 4 olsun.
4

∑ 𝐽5𝑘−5 =
𝑘=1

=

(−2)5 𝐽15 − 𝐽20 + (−2)0 𝐽5 + 𝐽0
(−2)5 − 𝑗5 + 1

−32.10923 − 349525 + 11 + 0
= 11275.
−62

Bu sonuç serinin elemanları toplanarak da gösterilebilir:
𝐽0 + 𝐽5 + 𝐽10 + 𝐽15 = 0 + 11 + 341 + 10923 = 11275.
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 128

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
7.

JACOPSTHAL-LUCAS (𝒋) TOPLAMLARI
𝑛

𝑛

∑ 𝑗𝑎𝑘−𝑏 = (∑ 𝑟
𝑘=1

=

𝑛
𝑎𝑘−𝑏

− ∑ 𝑠 𝑎𝑘−𝑏 )

𝑘=1

𝑘=1

(−2)𝑎 𝑗𝑎𝑛−𝑏 − 𝑗𝑎(𝑛+1)−𝑏 − (−2)𝑎−𝑏 𝑗𝑏 + 𝑗𝑎−𝑏
,
(−2)𝑎 − 𝑗𝑎 + 1

burada 𝑗𝑛 = 𝑟 𝑛 + 𝑠 𝑛 , 𝑟 = 2, 𝑠 = −1, 𝑗𝑛 ise bir Jacopsthal-Lucas dizidir. Formülü 𝑎 > 𝑏
ve 𝑎 = 𝑏 için iki farklı örnekle sağlayalım.
Özel durum 9: 𝑎 = 5, 𝑏 = 2 ve 𝑛 = 3 olsun.
3

∑ 𝑗5𝑘−2 =
𝑘=1

(−2)5 𝑗13 − 𝑗18 − (−2)3 𝑗2 + 𝑗3 −32.8191 − 262145 + 40 + 7
=
= 8455.
(−2)5 − 𝑗5 + 1
−32 − 31 + 1

Bu sonuç serinin elemanları toplanarak da gösterilebilir:
𝑗3 + 𝑗8 + 𝑗13 = 7 + 257 + 8191 = 8455.
Şimdi de 𝑎 = 𝑏 için bir örnek verelim.
Özel durum 10: 𝑎 = 5 = 𝑏 ve 𝑛 = 3 olsun.
3

∑ 𝑗5𝑘−5 =
𝑘=1

(−2)5 𝑗10 − 𝐽15 − (−2)0 𝐽5 + 𝐽0 −32.1025 − 32767 − 31 + 2
=
= 1058.
(−2)5 − 𝑗5 + 1
−62

Bu sonuç aynı zamanda serinin elemanları toplanarak da kontrol edilebilir:
𝑗0 + 𝑗5 + 𝑗10 = 2 + 31 + 1025 = 1058.
8.
SONUÇ
Bu çalışmada, sonlu Pell toplamları ve sonsuz Pell toplamları ele alınmıştır. Ayrıca Lucas,
Pell-Lucas, Jacopsthal toplamları da elde edilmiştir. Bulunan bu sonlu toplamlar, neredeyse
aynıdır, bazılarında sadece işaret farklılığı vardır ve bazılarında da paydadan kaynaklanan
katsayı farklılıkları görülmektedir. Bu nedenle, bu sonuçlar bizi şu olası soruya
yönlendirebilir: Acaba verdiğimiz bu tüm özel sayı dizilerinin sonlu toplamları için tek bir
formül oluşturulabilir mi? Bu formüllerin tek bir handikapı vardır, o da paydayı sıfır yapan
değerlerdir. Yani bu formüller, paydayı sıfır yapanlar dışındaki hallerde geçerlidir. Bu çok
nadir bir durum olmasına rağmen dikkat etmekte büyük fayda vardır.
Jacopsthal (𝐽) toplamları ve Jacopsthal-Lucas (𝑗) toplamları formüllerinde 𝑎 = 4, 𝑏 =
2, 𝑛 = 3 değerleri bu duruma örnek teşkil etmektedir.
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GENELLEŞTİRİLMİŞ PELL DİZİLERİNİN SONLU TOPLAMLARI
Doç.Dr. Kevser KÖKLÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi, ozkoklu@yildiz.edu.tr

Özet: Bu makale genelleştirilmiş Pell, genelleştirilmiş dual Pell ve genelleştirilmiş dual Pell
kuaterniyon sekanslarının toplamları ile alakalıdır.
Anahtar kelimeler: genelleştirilmiş Pell dizileri, genelleştirilmiş dual Pell dizileri,
genelleştirilmiş dual Pell kuaterniyon dizileri
1.
Giriş
Birçok sayı dizisinin, matematiğin özellikle kombinetorik ve sayılar teorisi alanlarında çok
önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir [15, 16]. Son zamanlarda, Fibonacci sayıları gibi bazı özel
sayılara karşılık gelen dizilerin toplamlarının bulunmasına çok ilgi gösterilmiştir [5-7]. Genel
olarak, terimleri Fibonacci, Pell, vs.'nin karşılığı olan bir serinin toplamını bulmak hiç kolay
değildir. Çünkü indisli sayılar geometrik artan terimlerdir. İndislerin aritmetik olarak artması
işleri daha da zorlaştırmaktadır [13]. Fibonacci dizisinin terimlerinin toplanmasıyla ilgili birçok
problem ilk olarak [3] çalışmasında öne sürülmüştür. Ardından Ken Siler 𝑎 > 𝑏 için
∑𝑛𝑘=1 𝐹𝑎𝑘−𝑏 toplamlarını ispatladı [9]. Genellikle tek indisli terimler ve çift indisli terimler
toplanabildi, örneğin, Pell kuaterniyonlar ve Pell-Lucas kuaterniyonların bazı toplamları [2]'de,
genelleştirilmiş Pell dizisinin bazı toplamları [10]'da, genelleştirilmiş dual Pell dizisinin bazı
toplamları ve genelleştirilmiş dual Pell kuaterniyonların bazı toplamları [14]'te çalışılmış ancak
genelleme yapılmamıştır. Bu yayında, genelleştirilmiş Pell, genelleştirilmiş dual Pell ve
genelleştirilmiş dual Pell kuaterniyon dizileri için bu genellemeler yapılmıştır.
2.
Genelleştirilmiş Pell (ℙ) Toplamları;
Genellikle, terimleri Fibonacci(𝐹) sayılarına karşılık gelen bir dizinin toplamını elde etmek hiç
kolay değildir, çünkü indisiyel elemanlar geometrik artan terimlerden oluşmaktadır. Bu zorluğa
ragmen Millin[12] tarafından ortaya atılan problem Good[5] tarafından çözüldü ve
∑∞
𝑛=0

1
𝐹2𝑛

=

7−√5
2

toplamı bulundu. Bu özel serinin toplanabilmesi için birkaç farklı yol ise [6]

çalışmasında gösterilmiştir.
Genelleştirilmiş Pell dizisi, 𝑝, 𝑞’lar keyfi tamsayılar ve ℙ0 = 𝑞, ℙ1 = 𝑝, ℙ2 = 2𝑝 + 𝑞
olmak üzere
ℙ𝑛 = 2ℙ𝑛−1 + ℙ𝑛−2 , (𝑛 ≥ 3)
(1)
şeklinde tanımlanmıştır [10]. Yani, Genelleştirilmiş Pell dizisi aşağıdaki gibidir:
𝑞, 𝑝, 2𝑝 + 𝑞, 5𝑝 + 2𝑞, 12𝑝 + 5𝑞, 29𝑝 + 12𝑞, … , (𝑝 − 2𝑞)𝑃𝑛 + 𝑞𝑃𝑛+1 , …

(2)

Genelleştirilmiş Pell dizisinin (ℙ𝑛 ) tek indisli terimleri ve çift indisli terimleri [10]
çalışmasında verilmiştir, ancak tüm toplamlar için bir genelleme yapılamamıştır. Şimdi bunu
yapalım:
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𝑛

∑ ℙ 𝑎𝑘−𝑏 =
𝑘=1

1
2√2

𝑛

(∑ 𝑟̅ . 𝑟

𝑛
𝑎𝑘−𝑏

𝑘=1

𝑟̅ 𝑟 𝑛 −𝑠̅𝑠𝑛

− ∑ 𝑠̅. 𝑠 𝑎𝑘−𝑏 )
𝑘=1

𝑞

𝑞

burada ℙ𝑛 = 𝑟−𝑠 , 𝑟̅ = 𝑝 + 𝑞(𝑟 − 2) = 𝑝 + 𝑟 , 𝑠̅ = 𝑝 + 𝑞(𝑠 − 2) = 𝑝 + 𝑠 , 𝑟̅ . 𝑠̅ = 𝑒𝑃 .
Eşitliğin sağ tarafındaki toplamlar geometrik seri olarak ifade edilebildiği için birinci terim
𝑛

𝑟̅ ∑ 𝑟 𝑎𝑘−𝑏 = 𝑟̅ . 𝑟 𝑎−𝑏 (1 + 𝑟 𝑎 + 𝑟 2𝑎 + 𝑟 3𝑎 + ⋯ + 𝑟 (𝑛−1)𝑎 ) = 𝑟̅ . 𝑟 𝑎−𝑏 (
𝑘=1

𝑟 𝑎𝑛 − 1
)
𝑟𝑎 − 1

şeklinde yazılabilir. “𝑠” toplamı için de aynı formül kullanılabilir. Bunlar orijinal formülde
yerine yazılır gerekli işlemler yapılırsa
𝑛

∑ ℙ𝑎𝑘−𝑏 =
𝑘=1

=

𝑟 𝑎𝑛 − 1
𝑠 𝑎𝑛 − 1
(𝑟̅ . 𝑟 𝑎−𝑏 ( 𝑎
) − 𝑠̅. 𝑠 𝑎−𝑏 ( 𝑎
))
𝑟 −1
𝑠 −1
2√2
1

𝑟̅ (𝑠 𝑎 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 + 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 )
[
𝑠𝑎 𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
2√2
𝑠̅(𝑠 𝑎 𝑟 𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎−𝑏 + 𝑠 𝑎−𝑏 )
−
]
𝑠𝑎𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
1

eşitliğine ulaşılır. 𝑟𝑠 = −1 olduğu göz önüne alınarak ℙ𝑛 ve 𝑞𝑛 ’in 𝑟, 𝑟̅ , 𝑠, and 𝑠̅ cinsinden
tanımlarını kullanarak çeşitli sadeleştirmeler ortaya çıkartılabilir. Örneğin,
𝑟̅ 𝑠 𝑎 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑠̅𝑟 𝑎 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 = 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎 (𝑟̅ 𝑟 𝑎𝑛−𝑏 − 𝑠̅𝑠 𝑎𝑛−𝑏 ) = (−1)𝑎 . 2√2. ℙ𝑎𝑛−𝑏 .
Payda da (−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1 şekline dönüştürülebilir. Bulunan bu değerlerle formülün son hali
aşağıdaki gibi elde edilir:
𝑛

∑ ℙ𝑎𝑘−𝑏
𝑘=1

(−1)𝑎 ℙ𝑎𝑛−𝑏 − ℙ𝑎(𝑛+1)−𝑏 − (−1)𝑎 ℙ−𝑏 + ℙ𝑎−𝑏
=
.
(−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1

Bu formül ile özel durum ele alınabilir.
Özel Durum 1: 𝑎 = 3, 𝑏 = 2 ve 𝑛 = 2 olsun.
2

∑ ℙ3𝑘−2
𝑘=1

(−1)3 ℙ4 − ℙ7 + ℙ−2 + ℙ1
=
(−1)3 − 𝑞3 + 1
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=

(12𝑝 + 5𝑞) + (169𝑝 + 70𝑞) + (2𝑝 − 5𝑞) − 𝑝
= 13𝑝 + 5𝑞.
14

Bu sonuç aslında serinin terimleri tek tek toplanarak kontrol edilebilir:
ℙ1 + ℙ4 = 𝑝 + (12𝑝 + 5𝑞) = 13𝑝 + 5𝑞.
3.
Genelleştirilmiş Dual Pell (𝔻𝑷𝒏 ) Toplamları;
Genelleştirilmiş dual Pell dizisinin 𝑛. terimi
𝔻𝑃𝑛 = ℙ𝑛 + 𝜀ℙ𝑛+1
şeklinde tanımlanır. 𝔻𝑃0 = 𝑞 + 𝜀𝑝, 𝔻1𝑃 = 𝑝 + 𝜀(2𝑝 + 𝑞), 𝔻𝑃2 = (2𝑝 + 𝑞) + 𝜀(5𝑝 + 2𝑞)
olmak üzere denklem (1) ve (2) kullanılarak,
𝔻𝑃𝑛 = (𝑝 + 𝜀(2𝑝 + 𝑞))𝑃𝑛 + (𝑞 + 𝜀𝑝)𝑃𝑛−1 ,

(𝑛 ≥ 2)

eşitliği elde edilebilir, burada 𝜀 2 = 0, 𝜀 ≠ 0 [10]. Yani, genelleştirilmiş dual Pell dizisi
aşağıdaki gibi yazılabilir:
(𝔻𝑃𝑛 ): 𝑞 + 𝜀𝑝, 𝑝 + 𝜀(2𝑝 + 𝑞), (2𝑝 + 𝑞) + 𝜀(5𝑝 + 2𝑞),
(5𝑝 + 2𝑞) + 𝜀(12𝑝 + 5𝑞), … , (𝑝 + 𝜀(2𝑝 + 𝑞))𝑃𝑛 + (𝑞 + 𝜀𝑝)𝑃𝑛−1 , … .
Genelleştirilmiş dual Pell dizisinin toplamı üzerinde daha önce hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Bunu şimdi yapalım:
𝑛

∑ 𝔻𝑃𝑎𝑘−𝑏
𝑘=1

=

1
2√2

𝑛

(∑ 𝑟̅ . 𝑟

𝑛
𝑎𝑘−𝑏

𝑘=1

− ∑ 𝑠̅. 𝑠 𝑎𝑘−𝑏 ) ,
𝑘=1

𝑟̅ 𝑟 𝑛 −𝑠̅𝑠𝑛

burada 𝔻𝑃𝑛 = 𝑟−𝑠 , 𝑟 = 1 + √2, 𝑠 = 1 − √2, 𝑟̅ = (𝑝 − 2𝑞 + 𝜀𝑞) + 𝑟(𝑞 + 𝜀𝑝), 𝑠̅ =
(𝑝 − 2𝑞 + 𝜀𝑞) + 𝑠(𝑞 + 𝜀𝑝), 𝑟. 𝑠 = −1, 𝑟̅ . 𝑠̅ = 𝑒𝑃 . Denklemin sağ tarafındaki seriler
geometrik olduklarından, formül yeniden aşağıdaki gibi ifade edilebilir,
𝑛

𝑟 𝑎𝑛 − 1
𝑟̅ ∑ 𝑟 𝑎𝑘−𝑏 = 𝑟̅ . 𝑟 𝑎−𝑏 (1 + 𝑟 𝑎 + 𝑟 2𝑎 + 𝑟 3𝑎 + ⋯ + 𝑟 (𝑛−1)𝑎 ) = 𝑟̅ . 𝑟 𝑎−𝑏 ( 𝑎
).
𝑟 −1
𝑘=1

Aynı şekilde “s” toplamı da yeniden yazılır ve bu sonuçlar original formülde yerlerine yazılırsa,
𝑛

∑ 𝔻𝑃𝑎𝑘−𝑏
𝑘=1

=

1
2√2

(𝑟̅ . 𝑟

𝑎−𝑏

𝑟 𝑎𝑛 − 1
𝑠 𝑎𝑛 − 1
𝑎−𝑏
( 𝑎
) − 𝑠̅. 𝑠
( 𝑎
))
𝑟 −1
𝑠 −1
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=

𝑟̅ (𝑠 𝑎 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑠 𝑎 𝑟 𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 + 𝑟 𝑎−𝑏 )
[
𝑠𝑎𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
2√2
𝑠̅ (𝑟 𝑎 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎−𝑏 − 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 + 𝑠 𝑎−𝑏 )
−
]
𝑠𝑎𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
1

eşitliği elde edilir. 𝑟𝑠 = −1 olduğu göz önüne alınarak 𝔻𝑃𝑛 ve 𝑞𝑛 ’in 𝑟, 𝑟̅ , 𝑠, and 𝑠̅ cinsinden
tanımlarını kullanarak çeşitli sadeleştirmeler elde edilebilir. Örneğin,
𝑟̅ 𝑠 𝑎 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑠̅𝑟 𝑎 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 = 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎 (𝑟̅𝑟 𝑎𝑛−𝑏 − 𝑠̅𝑠 𝑎𝑛−𝑏 ) = (−1)𝑎 . 2√2. 𝔻𝑃𝑎𝑛−𝑏 .
Payda da (−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1 şekline dönüşür. Bu eşitlikler kullanılarak formülün son hali olan
𝑛

∑ 𝔻𝑃𝑎𝑘−𝑏 =

(−1)𝑎 𝔻𝑃𝑎𝑛−𝑏 − 𝔻𝑃𝑎(𝑛+1)−𝑏 − (−1)𝑎 𝔻𝑃−𝑏 + 𝔻𝑃𝑎−𝑏
(−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1

𝑘=1

ifadesine ulaşılır. Bu formülle özel durumlar ele alınabilir.
Şimdi formülün 𝑎 = 𝑏 olduğunda da çalıştığını gösterelim.
Özel Durum 2: 𝑎 = 2 = 𝑏 ve 𝑛 = 4 olsun.
4

∑ 𝔻𝑃2𝑘−2
𝑘=1

(−1)2 𝔻𝑃6 − 𝔻𝑃8 − (−1)2 𝔻𝑃−2 + 𝔻𝑃0
=
(−1)2 − 𝑞2 + 1
= {[(169𝑝 + 70𝑞) + 𝜀(408𝑝 + 169𝑞)] − [(29𝑝 + 12𝑞) + 𝜀(70𝑝 + 29𝑞)]
+[(5𝑝 − 12𝑞) + 𝜀(−2𝑝 + 5𝑞)] − [(𝑝 − 2𝑞) + 𝜀𝑞]}/4
= (36𝑝 + 12𝑞) + 𝜀(84𝑝 + 36𝑞).

Bu sonuç aslında seriyi toplayarak kontrol edilebilir:
𝔻𝑃0 + 𝔻𝑃2 + 𝔻𝑃4 + 𝔻𝑃6 = [(𝑝 − 2𝑞) + 𝜀𝑞] + [𝑝 + 𝜀(2𝑝 + 𝑞)] + [(5𝑝 + 2𝑞) + 𝜀(12𝑝 + 5𝑞)]
+[(29𝑝 + 12𝑞) + 𝜀(70𝑝 + 29𝑞)]
= (36𝑝 + 12𝑞) + 𝜀(84𝑝 + 36𝑞).
4.
Genelleştirilmiş Dual Pell Kuaterniyon (ⅅ𝑷𝒏 ) Toplamları;
Genelleştirilmiş dual Pell kuaterniyon dizisinin 𝑛. terimi
ⅅ𝑷𝒏 = ℙ𝑛 + 𝑖ℙ𝑛+1 + 𝑗ℙ𝑛+2 + 𝑘ℙ𝑛+3 ,
şeklinde tanımlanır, burada ℙ𝑛 , 𝑛. genelleştirilmiş Pell sayısıdır, 𝑖 2 = 𝑗 2 = 𝑘 2 = 𝑖𝑗𝑘 = 0 ve
𝑖𝑗 = −𝑗𝑖 = 𝑗𝑘 = −𝑘𝑗 = 𝑘𝑖 = −𝑖𝑘 = 0. ⅅ𝑷𝒏 nin skaler ve vektörel kısmı
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𝑆ⅅ𝑷𝒏 = ℙ𝑛 ve 𝑉ⅅ𝑷𝒏 = 𝑖ℙ𝑛+1 + 𝑗ℙ𝑛+2 + 𝑘ℙ𝑛+3 .
gibi tanımlanır. Böylece, genelleştirilmiş dual Pell kuaterniyon dizisi ⅅ𝑷𝒏 , ⅅ𝑷𝒏 = 𝑆ⅅ𝑷𝒏 + 𝑉ⅅ𝑷𝒏
şeklinde de yazılabilir. Genelleştirilmiş dual Pell kuaterniyon dizisinin Binet formülü aşağıdaki
gibidir;
𝑟̂ 𝑟 𝑛 − 𝑠̂ 𝑠 𝑛
𝑷
ⅅ𝒏 =
,
𝑟−𝑠
burada
𝑟̂ = (𝑝 − 𝑞𝑠) + 𝑖[𝑝(2 − 𝑠) + 𝑞] + 𝑗[𝑝(5 − 2𝑠) + 𝑞(2 − 𝑠)] + 𝑘[𝑝(12 − 5𝑠) + 𝑞(5 − 2𝑠)],
𝑠̂ = (𝑞𝑟 − 𝑝) + 𝑖[𝑝(𝑟 − 2) − 𝑞] + 𝑗[𝑝(2𝑟 − 5) + 𝑞(𝑟 − 2)] + 𝑘[𝑝(5𝑟 − 12) + 𝑞(2𝑟 − 5)],
𝑟 = 1 + √2, 𝑠 = 1 − √2 [14].
Pell kuaterniyon dizisinin (𝑄𝑃𝑛 ) aşağıda verilen toplamları [2] çalışmasında gösterilmiştir;
∑𝑛𝑠=1 𝑄𝑃𝑠 , ∑𝑛𝑠=1 𝑄𝑃2𝑠 , ∑𝑛𝑠=1 𝑄𝑃2𝑠−1 ,
ve genelleştirilmiş dual Pell kuaterniyon dizisinin (ⅅ𝑷𝒏 ) aşağıda verilen toplamları [14]
çalışmasında gösterilmiştir;
∑𝑛𝑠=1 ⅅ𝑷𝒔 , ∑𝑛𝑠=0 ⅅ𝑷𝒏+𝒔 , ∑𝑛𝑠=1 ⅅ𝑷𝟐𝒔−𝟏 , ∑𝑛𝑠=1 ⅅ𝑷𝟐𝒔 .
Şimdi ∑𝑛𝑘=1 ⅅ𝑷𝒂𝒌−𝒃 toplamını hesaplayalım:
𝑛

∑ ⅅ𝑃𝑎𝑘−𝑏 =
𝑘=1

1
2√2

𝑛

𝑛

(∑ 𝑟̂ . 𝑟 𝑎𝑘−𝑏 − ∑ 𝑠̂ . 𝑠 𝑎𝑘−𝑏 ) .
𝑘=1

𝑘=1

Denklemin sağ tarafındaki seriler geometrik olduklarından, formül yeniden aşağıdaki gibi ifade
edilebilir,
𝑛

𝑟̂ ∑ 𝑟

𝑎𝑘−𝑏

= 𝑟̂ . 𝑟

𝑎−𝑏

𝑎

(1 + 𝑟 + 𝑟

2𝑎

+𝑟

3𝑎

+⋯+𝑟

(𝑛−1)𝑎

𝑘=1

) = 𝑟̂ . 𝑟

𝑎−𝑏

𝑟 𝑎𝑛 − 1
( 𝑎
).
𝑟 −1

Aynı şekilde “s” toplamı da yeniden yazılır ve bu sonuçlar original formülde yerlerine yazılırsa,
𝑛

∑ ⅅ𝑃𝑎𝑘−𝑏 =
𝑘=1

𝑟 𝑎𝑛 − 1
𝑠 𝑎𝑛 − 1
(𝑟̂ . 𝑟 𝑎−𝑏 ( 𝑎
) − 𝑠̂ . 𝑠 𝑎−𝑏 ( 𝑎
))
𝑟 −1
𝑠 −1
2√2
1
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=

𝑟̂ (𝑠 𝑎 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑠 𝑎 𝑟 𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 + 𝑟 𝑎−𝑏 )
[
𝑠𝑎𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
2√2
𝑠̂ (𝑟 𝑎 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎−𝑏 − 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 + 𝑠 𝑎−𝑏 )
−
].
𝑠𝑎𝑟𝑎 − 𝑠𝑎 − 𝑟𝑎 + 1
1

elde edilir. . 𝑟𝑠 = −1 olduğu göz önüne alınarak ⅅ𝑃𝑛 ve 𝑞𝑛 ’in 𝑟, 𝑟̂ , 𝑠, and 𝑠̂ cinsinden
tanımlarını kullanarak çeşitli sadeleştirmeler elde edilebilir. Örneğin,
𝑟̂ 𝑠 𝑎 𝑟 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 − 𝑠̂ 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎𝑛+𝑎−𝑏 = 𝑟 𝑎 𝑠 𝑎 (𝑟̂ 𝑟 𝑎𝑛−𝑏 − 𝑠̂ 𝑠 𝑎𝑛−𝑏 ) = (−1)𝑎 . 2√2. ⅅ𝑃𝑎𝑛−𝑏 .
Payda da (−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1 şekline dönüştürülebilir. Bu eşitlikler kullanılarak genel bir formül
olan
𝑛

∑ ⅅ𝑃𝑎𝑘−𝑏
𝑘=1

=

(−1)𝑎 ⅅ𝑃𝑎𝑛−𝑏 − ⅅ𝑃𝑎(𝑛+1)−𝑏 − (−1)𝑎 ⅅ𝑃−𝑏 + ⅅ𝑃𝑎−𝑏
(−1)𝑎 − 𝑞𝑎 + 1

.

eşitliğine ulaşılır. [14] çalışmasında bulunmuş olan ∑𝑛𝑠=1 ⅅ𝑷𝟐𝒔−𝟏 toplamını bulduğumuz bu
genel formülle teyit etmek istersek bu durum 𝑎 = 2 ve 𝑏 = 1 olması haline tekabül eder.
𝑛

∑ ⅅ𝑃2𝑘−1 =
𝑘=1

(−1)2 ⅅ𝑃2𝑛−1 − ⅅ𝑃2(𝑛+1)−1 − (−1)2 ⅅ𝑃−1 + ⅅ1𝑃 ⅅ𝑃2𝑛 − ⅅ𝑃0
=
,
(−1)2 − 𝑞2 + 1
2

burada ⅅ𝑃0 = 𝑝𝐃𝑃0 + 𝑞𝐃𝑃−1, ve 𝐃𝑃𝑛 , dual Pell kuaterniyon dizisinin 𝑛. terimidir. Bu [14]
yayınındaki sonuçla aynıdır.
Özel Durum 3: 𝑎 = 3, 𝑏 = 2 ve 𝑛 = 3 olsun.
3

∑ ⅅ𝑃3𝑘−2 =
𝑘=1

𝑃
(−1)3 ⅅ𝑃7 − ⅅ10
− (−1)3 ⅅ𝑃−2 + ⅅ1𝑃
(−1)3 − 𝑞3 + 1

= {(2548𝑝 + 1050𝑞) + 𝑖(6146𝑝 + 2548𝑞) + 𝑗(14840𝑝 + 6146𝑞)
+𝑘(35826𝑝 + 14840𝑞)}/14
= (182𝑝 + 75𝑞) + 𝑖(439𝑝 + 182𝑞) + 𝑗(1060𝑝 + 439𝑞) + 𝑘(2559𝑝 + 1060𝑞).
Bu sonuç seri tek tek toplanarak kontrol edilebilir:
ⅅ1𝑃 + ⅅ𝑃4 + ⅅ𝑃7 = [𝑝 + (12𝑝 + 5𝑞) + (169𝑝 + 70𝑞)]
+𝑖[(2𝑝 + 𝑞) + (29𝑝 + 12𝑞) + (408𝑝 + 169𝑞)]
+𝑗[(5𝑝 + 2𝑞) + (70𝑝 + 29𝑞) + (985𝑝 + 408𝑞)]
+𝑘[(12𝑝 + 5𝑞) + (169𝑝 + 70𝑞) + (2378𝑝 + 985𝑞)]
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= (182𝑝 + 75𝑞) + 𝑖(439𝑝 + 182𝑞) + 𝑗(1060𝑝 + 439𝑞) + 𝑘(2559𝑝 + 1060𝑞).
5.
Sonuç
Bu yayında genelleştirilmiş Pell, genelleştirilmiş dual Pell, genelleştirilmiş dual Pell
kuaterniyon dizilerinin sonlu toplamları hesaplanmıştır. Bulunan bu sonlu toplam formülleri
birbirlerine çok benzerdir, sadece işaret farklılıkları ve paydadan kaynaklanan katsayılarda
farklılıklar görülmektedir. Bu nedenle, bu sonuçlar bizi şu olası soruya yönlendirebilir: Özel
genelleştirilmiş sayı dizilerinin sonlu toplamları için acaba tek bir formül oluşturulabilir mi?
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KAYSERİ İLİ’NDE RUTİN KAYITLARA GÖRE GEBE VE SIFIR YAŞ GRUBU
BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tevfik OZAN
Fırat Üniversitesi, buzluklu@gmail.com
Prof. Dr. Osman CEYHAN
Erciyes Üniversitesi, oscey@erciyes.edu.tr.
ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil,
bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Sağlık
hizmetlerinden yararlanma herkesin hakkıdır. Bebek ve küçük çocuklarda sıklıkla ölüm ve
sakatlığa neden olabilen aşı ile korunabilirlik altı bulaşıcı hastalıkla (verem, boğmaca,
tetanoz, çocuk felci, kızamık, difteri) meydana gelebilecek salgınların engellenmesi için
enfeksiyon zincirinin kırılması gereklidir. Bazı hastalıkların aşıları bunların yayılmasını
önlemekte hatta hastalığın dünyadan eradikasyonunu sağlayabilmektedir. Bu çalışma Kayseri
İli’nde, rutin kayıtlara göre gebe ve sıfır yaş grubu bebeklerin bağışıklama hizmetlerinin
durumunu belirlemek amacıyla planlanmıştır. Bunun için; retrospektif bir yöntemle Sağlık
Müdürlüğü rutin kayıtları incelenerek il düzeyinde ulaşılan bağışıklama hizmetleri ortaya
çıkarılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar programında değerlendirilmiştir. Kayseri ilinde bir
pratisyen hekime düşen nüfus 4.755, bir hemşireye düşen nüfus 12.416, bir sağlık memuruna
düşen nüfus 15684, bir ebeye düşen nüfus ise 3.159 kişidir. Sağlık Müdürlüğü kayıtlarındaki
il nüfusu ve Kaba Doğum Hızı esas alınarak Boğmaca-Difteri-Tetanoz (BDT) 1 için %99.6,
BDT 2 için, %94.0, BDT 3 için, %92.0, Polio 1 için %99.6, Polio 2 için %94.0, Polio 3 için
%92.0, Kızamık için %85.7, BCG için %69.2, Gebe Tetanoz 1 için %40.0, Gebe Tetanoz 2
için %25.0 düzeyinde aşılama oranlarına ulaşıldığı tespit edilmiştir. Taşıtı olan sağlık
kuruluşlarının aşılama yüzdesi taşıtı olmayanlara göre daha yüksektir. Aşılama hizmetlerinde
aktif görev alan hekim, sağlık memuru, hemşire, ebe ve şoförden meydana gelen personel
grubu ve taşıt durumu incelenmiş, il genelinde sağlık memuru ve ebe açığı bulunduğu,
hemşire dağılımının düzensiz olduğu ve taşıt eksikliği olduğu, bu etkenlerin aşılama
hizmetlerini, gebe tespit ve takip hizmetlerini olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bağışıklama, aşı, bebek, gebe, Kayseri.

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 138

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

EVALUATION OF IMMUNIZATION SERVICES IN PREGNANT AND INFANTS
ACCORDING TO ROUTINE RECORDS IN KAYSERİ PROVINCE
ABSTRACT
Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence
of disease or infirmity. Health care services utilization is the right of everyone. Preservation
by vaccine, which can cause death and disability in infants and young children, with six
infectious diseases (tuberculosis, whooping cough, tetanus, polio, measles, diphtheria) the
chain of infection must be broken. Vaccines of some diseases prevent them from spreading or
even eradication of the disease from around the world. The aim of this study was to evaluate
the immunization services of pregnants and children in Kayseri. Directory of Health
Registrations routine records were examined by using retrospective method in order, evaluate
immunization services that attained in the city. In Kayseri province, the population falling into
a general practitioner is 4.755, , the population falling into a nurse 12.416, the population
falling into a health officer is 15684 and the population falling into a midwife is 3.159. Taking
account of the population of the city and the crude birth rate, the vaccination rates was like
that: DPT 1: 99.6% DPT 2 94.0% DPT 3:92.0%, OP 1: 99.6%, OP 2: 94.0, OP 3: 92.0%,
Measles: 85.7%, BCG: 69.2%, TI: 40.0%, T 2: 25.0%. The percentage of vaccination of the
health care facilities with the vehicles is higher than for non-users. Physician, nurse, midwife
and health officer who have taken an active role in immunization services and number of
vehicles were examined. It was seen that number of health officers and midwives were not
enough, the distribution of the nurses were not good and there was a deficit of vehicles. It was
concluded that these factors affected both the vaccination services and also the determination
and follow-up services of pregnants negatively.
Keywords: Immunization, vaccine, infant, pregnant, Kayseri
1.GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı” sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil,
bedensel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır (Oskay, 1993).
Mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetlerinden yararlanmanın herkesin hakkı, bu
hizmetleri vermenin devletin görev olduğu da tüm dünyada kabul edilmektedir. Sağlık
Bakanlığı bebek ve 6 yaşından küçük çocuklarda sıklıkla ölüm ve sakatlıklara neden olabilen
aşı ile korunabilinir altı bulaşıcı hastalıkla (verem, difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve
kızamık) meydana gelebilecek salgınların engellenebilmesi için enfeksiyon zincirinin
kırılması gerektiğini ortaya koymaktadır (WHO, 1982). Bazı hastalıkların aşıları bunların
yayılmasını önlemekte hatta hastalığın dünyadan eradikasyonunu sağlayabilmektedir. Kişi
çevresinde bulunan mikroorganizmaların ya da onların ürünlerinin zararlı etkilerine karşı
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dirençli kılınabilinir. İmmunite denilen bu durum çoğu kez bağışıklamayla sağlanır. Son
zamanlardaki en önemli gelişme, birçok ülkede yeni doğan bebeklerde tetanoza bağlı
ölümlerin sayısının fazlalığının fark edilmesidir. Yeni doğanlarda tetanoz vakaları hakkında
ülkelerin daha iyi fikir sahibi olabilmeleri sağlamak amacıyla, araştırma teknikleri
geliştirilmeli ve daha uygun bir biçimde kullanılmalıdır. Sorusunun kökeninde, kuşkusuz,
doğurganlık çağına gelmiş kadınlar tetanoza karşı bağışıklama oranının düşük olması
yatmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü 1990; Griffin, 1990). Kişi başına düşen gayri safi milli
hasıla (GSMH) ve buna bağlı olarak verilen temel sağlık ve bağışıklama hizmetleri ile bebek
ölüm oranları arasında bir bağlantı vardır. Kişi başına düşen GSMH artıkça temel sağlık
hizmetleri ve dolayısı ile hizmetler içinde sayılan bağışıklama hizmetleri etkin bir şekilde
verilmekte buna bağlı olarak bebek ölüm hızları azalmaktadır.
Bebeklik ve çocukluk döneminde, aşıyla korunabilen hastalıklara karşı düzenli bir şekilde
aşılananların, bu hastalıklara yakalanması ya da yakalansa bile ölmesi olasılığı hemen hiç
yoktur. Bu yüzden yüksek riske maruz kişi ve gruplara eksiksiz bir alt yapı, eğitilmiş
personel, çok iyi bir kayıt sistemi, hiçbir kademesinde etkinliği kaybolmayacak bir soğuk
zincir sistemi içinde ve sürekli bir denetim ve değerlendirmeye açık bir bağışıklama hizmeti
vermek zorunludur.
Bu çalışma Kayseri ilinde birinci basamakta bağışıklama ile ilgili sağlık hizmetlerinin
durumunu ortaya çıkarmak ve rutin hizmet kayıtlarındaki eksiklikleri tespit ve çözüm
önerileri getirmek amacıyla yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma Kayseri ilinde, Sağlık Müdürlüğünün tuttuğu rutin kayıtlara dayalı olarak
retrospektif bir yöntemle Kayseri il genelinde gebe ve sıfır yaş grubu aşılama hizmetleri
değerlendirilmiştir. Kayseri ilinde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yürüten Sağlık
Bakanlığı’na bağlı birinci basamak kurumlarının (sağlık ocağı) 13’ü (%17.6) il merkezinde,
14’ü (%18.9) ilçe merkezlerine ve 47’si (%63.5) köy ve kasabalarda hizmet sunmaktadır.
Kayseri ilinde gebe ve sıfır yaş grubunda bağışıklama hizmetleri ile ilgili verileri elde etmek
için Kayseri Sağlık Müdürlüğü İstatistik şubesine aylık ve yıllık olarak gönderilen icmal
formlarının tamamı gözden geçirilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayarda değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre Kayseri il sınırları içinde beklenen doğum sayısı 20079 ve
bir ayda beklenen doğum sayısı da 1675 dir ( Sağlık İstatistik Yıllığı, 1990). Kayseri ilinde 012 aylık bebek nüfusu 14.286 olarak görülmektedir, ancak bu yıl içinde sadece 12.569 gebe
tesbiti yapılmıştır. Bu durumda Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 1.717 gebe tespit
edilmeden doğum yapmıştır ve bu sayı tüm gebelerin %13.6’sına tekabül etmektedir. Oysa
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Sağlık Müdürlüğü’nün kayıtlarında BDT-1 ve POLİO-1 Aşılamalarında 20013 çocuğun
aşılandığı belirtilmektedir. Bu durum gebe tespit çalışmalarının yetersizliğini göstermektedir.
Kayseri İlinde 1990 yılı ev halk tespit fişi kayıtlarına göre 0-12 aylık bebek nüfusu 14286 dır
ve bu toplam nüfusun %1. 59’una tekabül etmektedir. 15-49 yaş kadın nüfusu 232665 dir ve
toplam nüfusun %26.0’ına tekabül etmektedir (Sağlık İstatistik Yıllığı, 1990).
Tablo 1. Kayseri İli Sağlık Ocaklarında Aşılama İle Doğrudan İlgili Personel Başına Düşen
Nüfus
NÜFUS
Bir Pratisyen Hekime Düşen Nüfus

4.755

Bir Hemşireye Düşen Nüfus

12.416

Bir Ebeye Düşen Nüfus

3.159

Bir Sağlık Memuruna Düşen Nüfus

15.684

Kayseri ilinde bir pratisyen hekime düşen nüfus 4.755, bir hemşireye düşen nüfus 12.416, bir
sağlık memuruna düşen nüfus 15684, bir ebeye düşen nüfus ise 3.159 kişidir.
Tablo 2. Kayseri İlindeki Sağlık Ocaklarının Standart ve Mevcut Personel Durumu
Personel Ünvanı

Standart

Mevcut

Doluluk Oranı

Pratisyen Hekim

126

168

133.3

Diş Hekimi

32

4

12.5

Eczacı

32

0

0

Sağlık Memuru

126

58

46.

Hemşire

74

75

101.4

Ebe

630

274

43.5

Çevre Sağlığı Teknisyeni

32

56

175.0

Tıbbi Sekreter

126

28

22.2

Şoför

74

21

28.4

Hizmetli

126

94

74.6
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Pratisyen hekimlerde %33.3’lük, hemşirelerde %1.4’lük bir fazlalık olmasına karşılık sağlık
memurlarında %54’lük, ebelerde %46.5’lik ve şoförlerde %71.6 bir eksiklik olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Kayseri Sağlık Müdürlüğü Aşı Kayıtlarına Göre İl Genelinde Sıfır Yaş Grubunun
Aylık BDT ve Polio Aşılama Sayısı ve Aşılama Yüzdelerinin Dağılımı

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

BDT-1

BDT-2

BDT-3

POLİO-1

POLİO-2

POLİO-3

SAYI
%

SAYI
%

SAYI
%

SAYI
%

SAYI
%

SAYI
%

1557

1516

1694

1557

1516

1694

92.9

90.5

101.1

92.9

90.5

101.1

1775

1422

1499

1775

1422

1499

105.9

84.8

89.4

105.9

84.8

89.4

1637

1795

1654

1637

1795

1654

97.9

107.1

98.7

97.9

107.1

98.7

1285

1230

1291

1285

1230

1291

76.7

73.4

77.0

76.7

73.4

77.0

1750

1554

1582

1750

1554

1585

104.4

92.7

94.4

104.4

92.7

94.4

1642

1533

1214

1642

1533

1214

98.0

96.4

87.9

90.8

91.5

72.3

1522

1615

1458

1522

1615

1458

90.8

96.4

87.9

90.8

96.4

87.9

1699

1525

1557

1699

1525

1557

101.4

91.0

92.9

101.4

91.0

92.9

1555

1467

1363

1555

1467

1363

92.8

87.5

81.3

92.8

87.5

81.3

1698

1758

1759

1698

1758

1759

117.4

104.9

105

117.4

104.9

105

2230

1867

1901

2230

1867

1901

133.1

111.4

113.4

133.1

111.4

113.4
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ARALIK

TOPLAM

1393

1605

1515

1393

1605

1515

83.1

95.8

90.4

83.1

95.8

90.4

20013

18887

18487

20013

18887

18487

99.6

94.0

92.0

99.6

94.0

92.0

Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de aşılama hizmetlerinde BDT için %99.6, BDT 2
için %94.0, BDT 3 için %92.0, Polio 1 için %96.6, Polio 2 için %94.0 Polio 3 için %92.0 0
oranında aşılama hizmeti verilmiştir.
Tablo 4. Kayseri Sağlık Müdürlüğü Aşı Kayıtlarına Göre İl Genelindeki Sıfır Yaş Grubunun
Aylık Kızamık, BCG, Gebe Tetanoz 1 ve Gebe Tetanoz 2 Aşılama Sayısı ve Aşılama
Yüzdelerinin Dağılımı

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

KIZAMIK

BCG

SAYI

SAYI

%

%

GEBE
TETANOZ-1

GEBE
TETANOZ-2

SAYI

SAYI

%

1317

894

798

354

78.6

53.3

47.6

21.1

1620

1343

753

522

96.7

80.1

44.9

31.1

1763

1152

768

433

105.2

68.8

45.8

25.8

1269

1495

369

277

75.7

89.2

22.0

16.5

1889

2089

828

496

112.7

124.7

49.4

29.6

1397

1448

651

400

83.7

86.4

38.8

23.8

1208

1816

763

395

72.1

108.5

45.5

23.5
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AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

1328

1335

614

339

79.2

79.7

36.6

20.2

435

973

497

298

67.7

58.0

27.8

17.7

1598

468

636

475

95.4

27.9

37.9

28.3

1440

320

918

550

85.9

19.1

54.8

32.8

1246

567

624

481

74.3

33.8

37.2

28.7

17210

13901

8219

5020

85.7

69.2

40.9

25.0

Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Kızamık için %85.7, BCG için %69.2, Gebe Tetanoz 1 için
%40.9, Gebe Tetanoz 2 için %25.0 oranında aşılama hizmeti verilmiştir.
Araştırma tarihinde köy ve kasaba nüfusu il merkezi nüfusuna oranlandığında ise köy ve
kasaba nüfusu ülke genelinden daha yüksek olduğu halde, birinci basamak sağlık kuruluşu
olarak hizmet veren sağlık ocağı ve sağlık evine sahip köy ve kasaba oranı ülke genelinden
düşüktür. Taşıtı olan sağlık kuruluşlarının aşılama yüzdesi taşıtı olmayanlara göre daha
yüksektir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Kayseri ilinde sağlık ocaklarında, yerleşim yerlerine göre personel doluluk oranı
incelendiğinde; standart kadrolara göre il merkezinde, %92.3, ilçe merkezlerinde %71.4,
hemşire fazlalığı var iken köy ve kasabalarda %44.7 hemşire açığı olduğu görülmektedir.
Ebeler için standart kadro açığı il merkezinde %44.8, ilçe merkezlerinde %43.6, köy ve
kasabalarda %73.8’dir (Sağlık İstatistik Yıllığı, 1990). Bu durumda il ve ilçe merkezlerinde
ihtiyaç fazlası hemşire çalıştırılırken köy ve kasabalarda %44.7 oranında hemşire açığı
bulunmaktadır, oysa köy ve kasabalarda ebe açığı diğer yerleşim birimlerine göre daha
fazladır. . Köy ve kasaba sağlık ocaklarında %98.4 oranında şoför ve dolayısıyla taşıt açığı
bulunmaktadır. Bu ise hizmeti olumsuz yönde etkilemektedir.
Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de aşılama hizmetlerinde BDT- 1 için %99.6, BDT
2 için %94.0, BDT 3 için %92.0, Polio 1 için %96.6, Polio 2 için %94.0, Polio 3 için %92.0,
Kızamık için %85.7, BCG için %69.2, Gebe Tetanoz 1 için %40.0, Gebe Tetanoz 2 için
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%25.0 oranında aşılama hizmeti verilmiştir. Ancak bu aşılama oranları demografik verilerin
farklı kabul edilmesi sebebi ile Sağlık Bakanlığı’nda düşük, Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına
göre belirlenmiş hedef nüfus dikkate alındığında yüksek görünmektedir. Kayseri ilinde
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yürüten 74 sağlık ocağı, 143 köy ve 203 mahalle
sağlık evi bulunmaktadır. Kayseri ili köy ve kasaba nüfusu il ve ilçe merkezi nüfusuna göre
ülke genelinden daha yüksek olduğu halde, sağlık ocağı ve sağlık evine sahip köy ve kasaba
oranı ülke genelinden düşüktür. Bu durum temel sağlık hizmetleri yönünden olumsuz etkiler
yapabilir. Nitekim kasaba ve köylerle karşılaştırıldığında il ve ilçe merkezlerinde aşılama
oranları daha yüksektir.
İl nüfusunun %1.5’ini bir yaşın altındaki bebekler oluşturmaktadır. Sıfır yaş grubu bebekler
muhtemelen bildirimdeki yanlışlıklar nedeniyle beklenenden az tespit edilmiştir. Gelişmekte
olan bir ülkede sıfır yaş grubu bebeklerin nüfusun %3.4’ü oluşturduğu gerçeği göz önüne
alındığında ildeki bebek nüfusunun eksik tespit edildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Aynı
eksiklik 1-4 yaş grubu çocuklar için de geçerlidir. Kayseri il genelinde sağlık ocaklarında 126
standart kadroda 168 pratisyen hekim, 126 standart kadroda 58 sağlık memuru, 74 standart
kadroda 75 hemşire, 630 standart kadroda 274 ebe, 74 standart kadroda 21 şoför istihdam
edilmiştir (Sağlık İstatistik Yıllığı, 1990). Standart personel sayısına göre il genelinde sağlık
memuru, ebe, taşıt ve şoför sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Pratisyen hekimlerde
%33.3’lük, hemşirelerde %1.4’lük bir fazlalık olmasına karşılık sağlık memurlarında
%54’lük, ebelerde %46.5’lik ve şoförlerde %71.6 bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bütün bu
personel aşılama hizmetlerinde doğrudan veya dolaylı hizmet veren kişilerden oluşmaktadır.
Bu durum aşılama hizmetlerini olumsuz etkileyecektir. Araştırmanın değerlendirilmesinden
elde edilen sonuçlara göre öneriler şöylece özetlenebilir:
İl genelinde sağlık ocaklarında temel sağlık ve bağışıklama hizmetlerinde, yetersizlik;
personel azlığından çok taşıt ve lojistik destek eksikliğinden ve personelin dengesi
dağıtılmasından ortaya çıkmaktadır. Aşılama hizmetlerinde denetim eksikliği de bir başka
faktör olabilir. Öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşu bölgeleri dikkate alınarak taşıt
eksikliği giderilmelidir. Temel sağlık hizmetleri verilirken kilit personel ve lojistik destek
özelliği olan sağlık memuru, ebe, şoför ve taşıt açığı giderilmelidir. Personel dağılımındaki
dengeyi sağlamak için tercih edilmeyen bölgeler özendirilmeli, tayinlerde objektif kriterlere
dayalı ve politik tercihlere kapalı bir yönetmelik hazırlanmalıdır. Lojman, mali destek ve
ulaşım imkanları arttırılarak köy/kasaba düzeyinde birinci basamak hizmeti veren kuruluşlar
özendirilmelidir. İl ve ülke düzeyinde iyi bir kayıt sisteminin kurulması ve yürütülmesi için
personel, bütçe, malzeme ve diğer imkanların sayı ne nitelik yönünden yeterli hale getirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca personelin eğitimine önem verilerek kalite yükseltilmelidir.
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SİSTEMİK SKLEROZ (SKLERODERMA) HASTALARINDA RİTÜKSİMAB
ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hamit YILDIZ
Gaziantep Üniversitesi, drhyildiz@hotmail.com
ÖZET
Sistemik Skleroz (SSk), cilt ve iç organların fibrozisi ile karakterize, bağ dokusunun sebebi
bilinmeyen sistemik bir hastalığıdır. Patogenezinde otoimmünite, fibrozis ve vasküler
değişimin birlikte ilerlediği kompleks ve heterojen bu hastalığın kesin tedavisi henüz
bulunmamaktadır. Özellikle cilt, akciğer ve gastrointestinal sistem tutulumu, fibrozisin
kendini daha ön planda gösterdiği alanlardır. Bugün için şekillenen tedaviler sıklıkla
fibrozis ve vasküler patolojileri önlemeyi hedeflemektedir. Son yıllarda SSk tedavisinde
giderek daha yaygın kullanımı olan Ritüksimab’ın klinik olarak ne kadar faydalı olduğuna
dair kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Çalışma Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Romatoloji BilimDalı
tarafından tedavi edilmekte olan SSk’lı hastalarda geriye dönük dosya analizi olarak
gerçekleşmiştir. Bu amaçla interstisyel akciğer hastalığı olan (AC+) ve Ritüksimab
başlanan 43 hasta ve buna karşılık 38 adet akciğer tutulumu olmayan (AC-) SSk hastası
çalışmaya alındı. Hastaların hemogram ve biyokimya testleri, modifiye Rodnan cilt skoru,
zorunlu vital kapasite, karbon monooksit diffüzyon testi, pulmoner arter basıncı ve 6
dakika yürüyüş testi ile ilgili verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastaların cinsiyetleri (kadın/erkek) AC+ SSk grubunda 34/4 ve AC– SSk grubunda 35/3
idi. Yaş ortalamaları AC+ SSk grubunda 53.3±12.2 ve AC– SSk grubunda 59.6±10.0 yıl
olup hastaların yaş ve cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05).
Ritüksimab tedavisi sonrası AC+ SSk grubunda Ritüksimab tedavisi sonrası Modifiye
Rodnan Skorunda azalma ve 6 dakika yürüyüş testlerinde istatiksel olarak anlamlı artma
olduğu saptandı(p<0.05). Ancak karbon monooksit diffüzyon testinde beklenenin aksine
DLCO ortancası 60’dan 58’e düştü.
Ritüksimab tedavisi hastaların cilt skorlarında iyileşme sağlarken ortaya çıkan tabloda
akciğer bulguları açısından farklılıklar vardır. Randomize kontrollü çift kör çalışmalar
taraflılığı da ortadan kaldırarak ilacın gerçek etkinliğini gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Sistemik Skleroz, Ritüksimab, Rodnan Cilt Skoru, Karbon monooksit
difüzyon testi, 6 dakika yürüyüş testi

*Çalışmadaki katkılarından dolayı Prof.Dr.Ahmet Mesut Onat’a teşekkürlerimi sunarım.
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EVALUATION OF RITUXIMAB EFFICACY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC
SCLEROSIS (SCLERODERMA)
ABSTRACT
Systemic sclerosis (SSc) is a systemic disease of unknown cause characterized by fibrosis of
the skin and internal organs. An exact treatment for this complex and heterogeneous disease
in whose pathogenesis autoimmunity, fibrosis and vascular change proceed together has not
been found yet. Especially skin, lungs and gastrointestinal system involvement are the areas in
which fibrosis mostly occurs. Treatments applied to date aim to prevent fibrosis and vascular
pathologies mostly. There is a need for detailed studies on Rituximab, recently used in SSc
treatment, about how useful it is clinically.
The study was carried out by a retrospective file analysis of SSc patients who were being
treated at Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Gaziantep University.
For this purpose, 43 patients with interstitial lung disease (L+) and receiving rituximab, and
38 patients without lung involvement (L-) were involved in the study. The data about
complete blood count and biochemical tests, modified Rodnan skin score, forced vital
capacity, carbon monoxide diffusion capacity, pulmonary artery pressure and the 6-minute
walk test of patients were evaluated retrospectively.
Gender distribution of the patients in the L+ SSc group was 34 females and 4males, while it
was 35 females and 3 males in the L- SSc group. The average age of patients in the L+ SSc
group was 53.3±12.2 years while it was 59.6±10.0 years in the L- SSc group. There was no
statistically significant difference in age and gender of the patients (p>0.05). It was found that
there was a decrease in the modified Rodnan score and statistically significant increase in the
6-minute walk test. However, the median DLCO in the carbon monoxide diffusion test
decreased 58 from 60 contrary to expectations.
Rituximab treatment has had an improvement in skin score of patients whereas there are
differences in pulmonary findings. Double-blind, randomized controlled trials may show the
real efficacy of the medicine by removing bias.
Keywords: Systemic Sclerosis, Rituximab, Rodnan Skin Score, Carbon Monoxide Diffusion
Capacity, 6-minute Walking Test

1.GİRİŞ
Skleroderma (Sistemik Skleroz,SSk), cilt ve iç organların fibrozisi ile karakterize, bağ
dokusunun sebebi bilinmeyen sistemik bir hastalığıdır. Kliniğe özgü en belirleyici özelliği
cildin fibrozis olmasına karşın inflamatuar, fibrotik ve vasküler değişikliklerin gastrointestinal
sistem, böbrek, akciğer ve kalp gibi iç organlarda da görülebilmesi nedeniyle hastalık
‘sistemik skleroz’ olarak isimlendirilir(1).
Sistemik skleroz (SSk) son derece karmaşık bir patogeneze sahip ve pek çok doku ve organın
tutulduğu bir hastalıktır. Yıllardır SSk patogenezi tartışıldığında temel olarak 3 mekanizmanın
hastalık oluşumundaki önemli rolü vurgulanmaktadır. SSk bir yönüyle belirgin bir
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otoimmünite temeline dayanırken, diğer yandan özellikle küçük boy vasküler yapıda daralma
ve oklüzyon ve ekstrasellüler alanda ve yaygın bir kollajen fibrin artımı ve neticesinde
fibrozis ile ilerlemektedir. Birbirinden bağımsız bu mekanizma değişikliklerinin hangisinin
önce geliştiği ve süreci başlattığı konusunda hep farklı görüşler öne sürülmüştür.
ACR/EULAR 2013 SSk sınıflandırma kriterlerinde yapılan değişikliklerle ön plana çıkan
kapilleroskopi ve otoantikor pozitiflikleri, hastalık başlamadan çok önce ortaya çıkan bu
değişiklerin patogenezdeki önemini gözönüne sermiştir (2). SSk etiyopatogenezinde hakim
fikir hastalığın başlangıcı ve ilk bulgularının patogenezde suçlanan immünolojik olaylarla
başladığı ve eş zamanlı vasküler hasarın progrese olduğu sonuçta da fibrozisin bu sürecin
üstüne eklendiği düşünülmektedir. Sistemik Sklerozun patolojisi; dokularda artan fibrozis,
küçük damarlarda vaskülopati ve anormal otoimmün yanıta dayanmaktadır. Otoimmünite
kendini hastalığa özgü ve dolaşan otoantikorların varlığı ile gösterir. Fibroblastların
disfonksiyonu sonucunda hücre dışı matriks proteinlerinin yapımı ve depolanması artar.
Neticede ciltte ve iç organlarda fibrozis gelişir. Endotel hücre disfonksiyonu sonucunda ise
Raynaud fenomeni (Rf), kapiller bozulma, endotel hasarı ve artmış apopitozis ile vasküler
zedelenme ve damar tonusunda bozukluklar ortaya çıkar. Hastalığa yatkınlıkta veya farklı
klinik tabloların ve organ hasarının gelişmesinde, mevcut genetik yapının yukarıda sayılan üç
temel patolojiye olan etkileri rol oynayabilir. Sonuç olarak, henüz kesin olarak bilinmeyen
çevresel ve genetikfaktörlerin, otoimmün yönü daha belirgin olan bu hastalığı ortaya
çıkardığına inanılmaktadır(3).
SSk’da patogenez için en sık kullanılan ifade; artmış fibroblast aktivitesi ve bunun sonucunda
ekstrasellüler ortamda aşırı biriken matriks proteinleridir. Hastaların cilt biyopsilerinde başta
tip 1 ve 3 kollajen olmak üzere pek çok matriks proteini artmıştır. Bu durum hücre dışı
faktörlerin yanında fibroblastların kendilerinin gereğinden fazla ve kontrolsüz çalışması
sonucu gelişir. Sklerodermadaki hipotez, fibroblastın temel bozukluğundan ziyade, aracı
olarak görev alan bir hücre olduğu şeklindedir (4) SSk patogenezinde öne çıkan bazı
moleküller dikkati çekmektedir. Bu moleküllerden Transforming growth factor (TGF)-β;
SSk’daki önemini ve halen fibroblast aktivasyonunda etkin bir ara molekül olarak
suçlanmaktadır. Patogenezi oldukça kompleks olan SSk’da hipergamaglobülinemi oldukça sık
rastlanan bir durumdur. CD19 geni 16p11.2 lokalizasyonundadır. CD19’u kapsayan 16p1316q13 kromozom bölgesi romatoid artrit(RA), sistemik lupus eritematozus(SLE) ve Crohn
hastalığı gibi otoimmün hastalıklar ile ilişkili olduğu raporlanmıştır(5,6). SSk hastalarında
bellek B hücrelerinin aşırı aktivitesi ve aşırı immünglobulin sentezi de gerçekleşir. Bu
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değişiklikler SSk ilişkili immünolojik bozukluklarda B hücrelerinin rolü olduğunu
göstermektedir(7). B hücre özel sinyal transdüksiyon molekülü olan CD19 otoimmünite ve
hümoral immün yanıtın oluşumu için gerekli sinyalizasyonu sağlamaktadır(8). Yapılan
çalışmalarda sağlıklı kontrol grubuyla kıyaslandığında SSk’lı hastaların periferik kan
incelemesinde CD19 seviyesinin yaklaşık % 20 oranında artmış olduğu gösterilmiştir. B
hücrelerinin yüzeyinde CD 19 ve CD 20 önemli belirteçler bulunmaktadır. Hem hafıza
hücrelerinde hem de naif B hücrelerinde CD19 aşırı ekspresyonu saptanmaktadır. Yapılan
hayvan deneylerinde SSk’lı hastalarda olduğu gibi CD19 aşırı ekspresyonunun otoantikor
üretimini indüklediği tespit edilmiştir(9).
SSk tüm elementleri ile iç içe giren kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Bu hücrelerin
fonksiyonelliğindeki bozulma sonucu birbirleri ile olan etkileşmeleri kemokin ve sitokinler
üzerinden gerçekleşir. Hangi aracı molekülün bu gidişatta başı çektiği veya tek bir molekül
üzerinden tüm mekanizmanın açıklanamayacağı neredeyse tamamen aydınlatılmıştır. Bu
duruma, sitokinlerin birbiri ile koordinasyonu diyebiliriz. Artan ve azalan pek çok sitokin bize
sebep sonuç ilişkisini değil, sadece etkin ve öne çıkan hücre imzasını işaret etmektedir.
Patogenezi tek bir hipotez ile açıklanamayan SSk’nın hem diffüz hem de limitli
tipinin erken ve geç döneminde cilt, dolaşım sistemi, sinoviyum,

kas

iskelet sistemi,

gastrointestinal sistem, kalp, akciğer ve böbreklerde fibrozise bağlı değişiklikler yaparak
morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Son 20 yıl içerisinde daha önceki zamanlara göre
mortalite oranları oldukça azalmış olsa da, tedavi ile ‘kür’ sağlanması halen mümkün
olamamaktadır. Tedavi ile ilgili sorunların en önemli nedenlerinden birisi, hastalığın
etyolojisinin tam olarak aydınlatılamamış olmasıdır. Etiyopatogenezin açıklanmasına yönelik
yapılan çalışmalarla elde edilen yeni bilgiler yeni tedavi modalitelerinin geliştirilmesinde yeni
ufuklar açacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda; çalışmamız interstisyel akciğer hastalığı olan
SSk’lı hastalarda ritüksimab tedavisinin patogenezde suçlanan muhtemel moleküllerin
seviyesindeki değişiklikler ile akciğer fonksiyonları ve cilt bulgularının etkisinin
değerlendirilmesi amacıyla planlandı.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Bireyler ve Çalışma Protokolü
Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji
Bilimdalı tarafından takip edilen 18 yaş üstü Amerikan Romatoloji Derneği tanı kriterlerine
göre daha önce tanı almış, eski hasta (en az 6 aydır ritüksimab tedavisi alan, siklofosfamide
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yetersiz yanıt veren) ve yeni hasta (ritüksimab tedavisine yeni başlanan, yine siklofosfamid
kullanıp yanıtsız bulunmuş) toplamda 43 akciğer tutulumlu SSk hastası ve hasta grubuyla
karşılaştırılmak üzere 38 tane akciğer tutulumu olmayan SSk hastası çalışmaya alındı.
Hastalar Le Roy sınıflandırmasına göre diffüz ve limitli SSk olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların
dosyaları retrospektif olarak incelendi. Akciğer tutulumlu SSk hastalarından ritüksimab
tedavisi verilmeden (0.gün) ve verildikten sonraki 90.gündeki PAB, FVC, DLCO ve 6 dakika
yürüyüş testi beklenen yüzdesi arasındaki ilişki incelendi. Hastaların modifiye Rodnan skoru
(MRS) aynı romatolog tarafından bakılmış retrospektif veriler olarak kayıt altına alındı.
Çalışmaya dahil edilmeme kriteri olarak 18 yaş altı olmak ve aktif enfeksiyon veya kanser
öyküsü olmaması alındı. Çalışma için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan
09.02.2015 tarihli ve 2015/32 sayılı etik kurul onay belgesi alınmıştır.

2.2. Verilen Toplanması
Tüm SSk’lı hastaların retrospektif olarak dosyaları incelenmiş, 3 ay arayla yapılan vizit
bilgileri ve eş zamanlı bakılan ekokardiyografi, solunum fonksiyon testleri, Karbon Monoksit
Diffüzyon Testi ile 6 dakika yürüyüş testi verileri toplanmıştır.
3.BULGULAR
Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilimdalı tarafından takip edilen
ritüksimab tedavisi almış 43 adet AC+ SSk hastası ve 38 adet AC– SSk hastasının bilgi ve
verileri retrospektif olarak alındı. AC+ SSk hastalarınnın 5 tanesi kaybedildiği için hastaların
38’inin başlangıç ve takip verilerine ulaşıldı. Çalışmaya toplam 76 hastanın dosyarı ve verileri
incelendi. Hastaların cinsiyetleri (kadın/erkek) ve yüzdesi yönünden anlamlı bir fark yoktu
(p>0.05) (Tablo 7). AC+ SSk grubunun yaş ortalaması 53.3±12.2 ve AC– SSk grubunun yaş
ortalaması 59.6±10.0 yıl olarak saptandı. Grupların yaşları arasında istatiksel olarak fark
yoktu (p>0.05) (Tablo 7). Sigara kullanan kişi sayısı ve yüzdesi yönünden anlamlı bir fark
yoktu (p>0.05) (Tablo 7). Hastalık süresi AC+ SSk grubunda 3.34±2.0 ve AC– SSk grubunda
3.21±1.59 yıl olarak saptandı ve gruplar arasında anlamlı fark izlendi (p<0.05) (Tablo 7).
MRS ortanca (%25/%75) olarak AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesi 12(10/18)
ve sonrası 8(4/10) olarak saptandı ve aralarında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı
(p<0.05) (Tablo 8). FVC ortanca (%25/%75) olarak AC + SSk hastalarında ritüksimab
tedavisi öncesi 89,5(76,5/103,3) ve sonrası 88,5(77/101) olarak saptandı ve aralarında
istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 8). DLCO ortanca (%25/%75)
olarak AC + SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesi 60(43,5/80) mmol/kPa.min ve
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sonrası 58(41,8/77) mmol/kPa.min olarak saptandı ve aralarında istatiksel olarak anlamlı fark
saptandı (p<0.05) (Tablo 7) ve DLCO azalmış bulundu.PAB ortanca (%25/%75) olarak AC +
SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesi 25(15/35) mmHg ve sonrası 25(15/35) mmHg
olarak saptandı ve aralarında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 8). 6
dk yürüyüş testi beklenen yüzdesi ortanca (%25/%75) olarak AC + SSk hastalarında
ritüksimab tedavisi öncesi 52(39/57,5) ve sonrası 52,5(44/60) olarak saptandı ve aralarında
istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05) (Tablo 8).
Tablo 7: Çalışma hastalarının demografik verileri

AC+ SSk

AC- SSk

n=38
34/4

n=38
35/3

(89.5/10.5)*

(92.1/7.9)*

6/32

2/36

(15.8/81.6)*

(5.3/94.7)*

Yaş (yıl)

53.3±12.2

59.6±10.0

0.423

Hastalık süresi (yıl)

3.34±2.0

3.21±1.59

0.02

Cinsiyet (kadın/erkek)
Sigara (İçiyor/İçmiyor)

p
0.512
0.687

AC+ SSk : Akciğer tutulumlu SSk hastası
AC- SSk : Akciğer tutulumu olmayan SSk hastası
*Yüzde(%)
MRS ortanca (%25/%75) olarak eski hasta AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi
öncesinde 12(10/15,5) ve sonrasında 8(6,5/9,5) olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı
fark saptandı (p<0.05) (Tablo 9). Modifiye Rodnan skoru ortanca (%25/%75) olarak yeni
hasta AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 13(9,5/20,5) ve sonrasında
7(4/10,5) olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05) (Tablo 9).FVC
ortanca (%25/%75) olarak eski hasta AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde
87,5(70,5/103,8) ve sonrasında 85,5(72,8/100) olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 9). FVC ortanca (%25/%75) olarak yeni hasta AC+ SSk
hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 93,5(76,5/103,3) ve sonrasında 90,5(77/101,3)
olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 9). DLCO
ortanca (%25/%75) olarak eski hasta AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde
59(52,3/75,3 mmol/kPa.min ve sonrasında 58(53,3/73,3) mmol/kPa.min olarak saptandı ve
istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 11). DLCO ortanca (%25/%75)
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olarak yeni hasta AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 61(39,5/81,5)
mmol/kPa.min ve sonrasında 60,5(39,8/79,3) mmol/kPa.min olarak saptandı ve istatiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 9). MRS ortanca (%25/%75) olarak AC+
diffüz SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 12(10/18,5) ve sonrasında 8(4/9) olarak
saptandı ve istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05) (Tablo 13). Modifiye Rodnan
skoru ortanca (%25/%75) olarak AC+ limitli SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde
12(9/18) ve sonrasında 8(4/11) olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı fark saptandı
(p<0.05) (Tablo 10). FVC ortanca (%25/%75) olarak AC+ diffüz SSk hastalarında ritüksimab
tedavisi öncesinde 89(74/99) ve sonrasında 88(78/99) olarak saptandı ve istatiksel olarak
anlamlı bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo 13). FVC ortanca (%25/%75) olarak AC+ limitli SSk
hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 93(79/107) ve sonrasında 89(69/104,5)olarak
saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo 10). DLCO ortanca
(%25/%75) olarak AC+ diffüz SSk hastalarında Ritüksimab tedavisi öncesinde 60,5(49,8/79)
mmol/kPa.min ve sonrasında 59(41,5/77) mmol/kPa.min olarak saptandı ve istatiksel olarak
anlamlı bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo 13). DLCO ortanca (%25/%75) olarak AC+ limitli SSk
hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 59(42/81,5) mmol/kPa.min ve sonrasında
54(41,5/77,5) mmol/kPa.min olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu
(p>0.05) (Tablo 10). PAB ortanca (%25/%75) olarak AC+ diffüz SSk hastalarında ritüksimab
tedavisi öncesinde 25(15/39) mmHg ve sonrasında 25(15/39) mmHg olarak saptandı ve
istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo 13). PAB ortanca (%25/%75) olarak
AC+ limitli SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 25(15/30) mmHg ve sonrasında
20(15/30) mmHg olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo
10). 6 dakika yürüyüş testi beklenen yüzdesi ortanca (%25/%75) olarak AC+ diffüz SSk
hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 52,5(36,8/57,8) ve sonrasında 52(39,5/60,5) olarak
saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo 13). 6 dakika yürüyüş testi
beklenen yüzdesi ortanca (%25/%75) olarak AC+ limitli SSk hastalarında ritüksimab tedavisi
öncesinde 51(40/56,5) ve sonrasında 53(45,5/58,5) olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı
fark saptandı (p<0.05) (Tablo 10). 6 dakika yürüyüş testi beklenen yüzdesi ortanca
(%25/%75) olarak eski hasta AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 45(36/52)
ve sonrasında 49,5(37,3/53,5) olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmadı (p>0.05) (Tablo 11). 6 dakika yürüyüş testi beklenen yüzdesi ortanca (%25/%75)
olarak yeni hasta AC+ SSk hastalarında ritüksimab tedavisi öncesinde 54(40,5/58) ve
sonrasında 55(45,8/61,5) olarak saptandı ve istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05)
(Tablo 9).
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Tablo 8: AC + SSk hastalarının ritüksimab öncesi ve sonrası Rodnan skoru, FVC,
DLCO,PAB ve 6 dakika yürüyüş testi değerlerinin karşılaştırılması

AC+ SSk

MRS

Ritüksimab
Öncesi
(Ortanca
(%25/%75))

Ritüksimab
Sonrası
(Ortanca
(%25/%75))

n=38

n=38

12(10/18)

8(4/10)

p

0,001

FVC

89,5(76,5/103,3)

88,5(77/101) 0,723

DLCO

60(43,5/80)

58(41,8/77) 0,044

PAB

25(15/35)

6 Dk Yürüyüş
Testi

52(39/57,5)

25(15/35) 0,686
52,5(44/60) 0,003

Tablo 9: AC + eski hasta (> 6 ay süredir ritüksimab tedavisi alan) ve yeni hasta (İlk kez
ritüksimab tedavisi alan) SSk hastalarının ritüksimab öncesi ve sonrası Rodnan skoru, FVC,
DLCO, PAB ve 6 dakika yürüyüş testi değerlerinin karşılaştırılması

Eski hasta (> 6 ay süredir
Ritüksimab tedavisi alan)
AC+ SSk

MRS
FVC

DLCO

Ritüksimab
Öncesi
(Ortanca
(%25/%75))

Ritüksimab
Sonrası
(Ortanca
(%25/%75))

n=21

n=21

12(10/15,5) 8(6,5/9,5)

Yeni hasta (İlk kez
Ritüksimab tedavisi alan)
AC+ SSk
p

Ritüksimab Ritüksimab
Öncesi
Sonrası
(Ortanca
(Ortanca
(%25/%75)) (%25/%75)
)
n=17
n=17

0,005 13(9,5/20,5)

7(4/10,5)

p

0,001

87,5(70,5/103, 85,5(72,8/100) 0,422 93,5(76,5/103,3 90,5(77/101, 0,419
8)
)
3)
59(52,3/75,3)
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,3)

PAB
6 Dk
yürüyüş
Testi

30(21,3/35) 27,5(15/35)

45(36/52)

0,180 22,5(15/32)

25(15/32) 0,285

49,5(37,3/53,5) 0,139 54(40,5/58)

55(45,8/61,5 0,011
)

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmamızda Sistemik Skleroz hastalığının tedavisinde son zamanlarda kullanmaya
başladığımız

ritüksimabın,

gerçekten

beklediğimiz

faydayı

gösterip

göstermediğini

araştırmaya çalıştık. Yaptığı etki ile, bir anti-B hücre ajanı olarak konuşlandırdığımız
ritüksimab, patogenezde rol aldığı düşünülen hücreler ve sitokinler üzerinden hastaların cilt
fibrozisi, pulmoner arter basıncı, zorunlu vital kapasite, karbon monoksit diffüzyon testi ve 6
dakika yürüyüş testi üzerine ne kadar etki göstermektedir sorusuna cevap aradık.
Bugüne kadarki patogenez temelli SSk tartışmalarında, B hücresi ön plana çıkmazken, son
yıllarda özellikle de interstisyel akciğer tutulumunda ritüksimab tedavisinin tercih edilmeye
başlaması dikkat çekicidir. Bu duruma sebep olarak, sistemik lupus eritematozus hastalığının
tedavisinde de B hücre hedefli ilaçların isminin öne çıkması ve tedavide fayda sağlamış
olması düşünülebilir. SSk tedavisinde, özellikle de fibrozis progresyonunda almamız gereken
devasa adımların hala atılamamış olması, bizleri, elimizdeki mevcut farmasötikleri
kullanmaya zorlamaktadır. Sistemik Skleroz’a bağlı olarak gelişen interstisyel akciğer
hastalığı ve buna bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyon sonucu meydana gelen
ölümlerin %30 civarında olması bu konudaki en önemli itici güç kabul edilebilir(10).
Günlük pratiğimizde sürekli olarak kullandığımız ve bu hasta grubundaki aktivasyon ve
şiddeti ölçme ve değerlendirmede dikkate aldığımız modifiye Rodnan cilt skoru, PAH
değerlendirmesinin ilk adımı olarak ekokardiyografi ile PAB ölçümü ve akciğer hastalığının
solunum fonksiyon testleri ve karbon monoksit diffüzyon testi ile değerlendirilmesi bu
konudaki rutinin önemli ve anlamlı parametreleridir. Cilt tutulumunun değerlendirilmesinde
kullandığımız MRS’nin hassas bir ölçme yöntemi olmadığı düşünülebilir ancak günümüz
pratiğinde SSk tanı ve tedavi takibinde en etkin yöntemdir. Bir fizik muayene yöntemi olması,
sübjektivite ve kişiye bağımlılık gibi bir çelişki oluştursa da, çalışmamızdaki tüm hastaların
aynı hekim tarafından skorlanmış olması günümüzde yeterli ve kabul gören bir durumdur.
SSk hastalığının tanı ve tedavisinde ülkemizde de ön plana
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çıkan kliniğimizdeki hastaların, her ne kadar prospektif bir çalışma kadar güçlü olmasa da,
retrospektif açıdan değerlendirilmesi literatüre ek katkı sağlayabilir.
Çalışmada interstisyel AC hastalığı olan SSk hastalarında ritüksimab tedavisi sonrası MRS
tedavi öncesine göre istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı ve iyileşme yönünde fark
bulunmuştur. Bu hastalar eskiden beri bu ilacı alan ve yeni başlanan hastalar olarak gruplara
ayrıldığında da, aynı şekilde iyileşme etkisinin sürdüğü görülmüştür. Hatta yeni tedavi
başlanan hastalardaki MRS değişiminin, uzun süreden beri ilaç alanlara göre daha belirgin
olduğu da dikkat çekmektedir. Yani ritüksimab tedavisinin hastaların cilt bulguları üzerinde
oldukça etkin olduğu söylenebilir. Bosello ve arkadaşlarının yaptığı açık uçlu ve 38 ay süren
bir çalışmada anti-CD 20 ritüksimab tedavisinin diffüz SSk hastalarının klinik semptomları ve
cilt fibrozisi üzerinde etkin olduğu gösterilmiştir. Bu etkinin hastalığın erken dönemlerinde
daha dikkat çekici olduğunu destekleyen farklı ve küçük çalışmalar da bulunmaktadır. Uzun
dönem kullanımının bu etkiyi yavaşlattığı veya azalttığı da düşünülebilir (11,12).
SSk hastalarında başvuru esnasında evreleme amacıyla ve hastalığın seyrini takipte belirli
periyotlarda cildin kalınlığını palpasyon ile değerlendiren Modifiye Rodnan Skoru (MRS)
bakılır.

Hastalığın

erken

dönemlerinde

cilt

değişikliğinin

ilk

belirtileri

belirgin

gözlenmeyebilir iken geç dönemde cilt atrofik ve belirgin sertleşmiş tespit edilir. Fizik
muayene ile derinin değerlendirilmesi deri ve diğer organlardaki inflamasyon düzeyini her
zaman net olarak yansıtamayabilir. Fakat hastaların hayat kalitesindeki önemi nedeniyle SSk
hastalarının tedavisinde önemli bir hedeftir. Çalışmamızda AC+ SSk grubunda ritüksimab
tedavisi sonrası MRS tedavi öncesine göre istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı fark
bulunmuştur. AC+ SSk hastaları eski hasta ve yeni hasta olarak gruplara ayrıldığında, eski
SSk hastalarında MRS skoru istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. Yani ritüksimab
tedavisinin hastaların cilt bulguları üzerinde oldukça etkin olduğu gösterilmiştir. Bosello ve
arkadaşlarının yaptığı açık uçlu ve 38 ay süren bir çalışmada anti-CD 20 ritüksimab
tedavisinin diffüz SSk hastalarının klinik semptomları ve cilt fibrozisi üzerinde etkin olduğu
gösterilmiştir. Literatürde verilerimizle uyumlu birçok çalışma da bulunmaktadır(11,12).
Sklerodermanın akciğer tutulumu interstisyel akciğer hastalığı (İAH) ve pulmoner
hipertansiyon (PAB) olmak üzere 2 temel başlık altında toplanabilir. İnterstisyel akciğer
hastalığı (İAH) olup tüm hastalar hastalığın seviyesinin tespiti ve takip açısından solunum
fonksiyon testleri ve karbon monoksit difüzyon kapasitesi ile taranır. İAH hem diffüz hem de
limitli SSk tiplerinde en sık karşılaşılan pulmoner tutulum tipidir. SSk hastalarında İAH
nedeniyle FVC, DLCO ve 6 dakika yürüyüş testi yüzdesinde düşme beklenir. Çalışmamızda
AC tutulumlu SSk grubunda ritüksimab tedavisi sonrası FVC ve DLCO seviyeleri tedavi
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öncesine göre düşük saptanmıştır. Ritüksimab tedavisinin FVC ve DLCO değerleri üzerinde
olumlu etkisi olmamıştır (p>0.05). İlginç olarak AC+ SSk grubunda ritüksimab tedavisi
sonrası 6 dk yürüyüş testi beklenen yüzdesinde tedavi öncesine göre artış olduğu gösterilmiş
ve istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Hastaların bir yanda AC değerlendirme
testlerinde en iyi ihtimalle progresyon gelişmemesi gibi yorumlayabileceğimiz DLCO ve
FVC testleri dururken, diğer yanda da yürüme kapasitelerinde artış gelişmesi ilginç bir
tezattır. Bu durumu, belki de progresyonun azalması veya durması, hastaların genel
durumunda stabilizasyon ile de açıklayabiliriz. Mevcut tedavi değerlendirmemizin 3 ay gibi
kısa bir sürede yapıldığı hastaların sayısının da grubun neredeyse yarısını temsil etmesi,
gerçek uzun dönem sonuçlarını maskeleyen bir faktör olabilir. Sağlık değerlendirme anketi
gibi bir skorlama ve değerlendirmenin, geriye dönük olarak yapılan bu çalışmada, prospektif
sağlıklı bilgiyi gizleyen önemli bir detay olduğu kanaatindeyim. Keir GJ ve arkadaşlarının da
benzer bir şekilde yaptıkları retrospektif çalışma sonuçlarında, AC tutulumlu 50 hastanın
geriye dönük olarak incelendiği görülmüştür. Bu çalışmada ritüksimab kullanan 50 hastanın
SSk hastasının AC bulgularını incelemişlerdir. Ancak 33 hastanın interstisyel AC hastalığı
olduğu ve bunun da tüm romatolojik hastalıkları kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmadaki
takip süresi bizim çalışmamıza göre daha uzun olarak gözlenmektedir. Çalışmaya alınan
hastalarının sadece 8 tanesinin SSk olduğu görüldüğünde sonuçlar arasındaki farkın doğrudan
karşılaştırılabilir olamayacağı aşikar hale gelmektedir. Hasta grubunda 1 yıllık izlemde FVC
ve DLCO düzeylerinde ancak stabilizasyon sağlanabilmiş ve bu durum, progresyonun
önlendiği iyi bir netice olarak yorumlanmıştır(161). Kendi çalışmamızda ise, hastalarımızın
FVC ve DLCO oranlarında, başlangıçtaki beklentilerimizden farklı olarak iyileşme, Keir ve
arkadaşlarının çalışmasına benzer şekilde sonuçlara yansımamıştır. Öte yandan da hastaların 6
dakika yürüme testlerindeki iyileşme dikkate alındığında yine hayat kalitesine ve efor
kapasitesine olumlu bir katkının olduğu ve belki de gerçek sonuçlara ulaşmak için daha uzun
zamana ihtiyaç duyulduğu yorumu yapılabilir.
Hastalarımız eski tanı (en az 6 aydır ritüksimab tedavisi alan) ve yeni tanı (İlk kez ritüksimab
tedavisi alan) hastalar olarak sınıflandırıldığında ise FVC’de anlamlı bir değişiklik
saptanmamış iken yeni tanı hastalarda 6 dk yürüyüş testi hedef yüzdesinde istatistiki anlamda
anlamlı bir yükseliş saptanmıştır. Bu veriler ışığında akciğer tutulumlu Sistemik Skleroz AC+
SSk hastaları eski ve yeni tanı şeklinde gruplara ayrıldığında yeni tanı SSk hastalarında daha
belirgin olmak üzere ritüksimab tedavisinin 6 dk yürüyüş testi beklenen yüzdesi üzerine
olumlu etki olduğu yorumu yapılabilir. Ritüksimab tedavisi alan SSk hastalarının daha uzun
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mesafe yürüyebilmeleri bu tedavinin hastaların efor kapasitesini arttırdığını göstermiştir.
Özellikle bu iyileşme ilk kez ritüksimab tedavisi alan hastalarda daha belirgin bulundu. Eski
tanı hastalarlarda 6 dk yürüyüş testi beklenen yüzdesi değerinin istatistiki anlamlılığa
ulaşmaması grupların hasta sayıları arasındaki farklılık ile açıklanabilir. Ancak yüzde
değerlerinin karşılaştırılmasının ötesinde bu değer metre cinsinden ele alındığında yeni tanı
SSk hastalarının yine daha uzun efor gösterdiği anlaşılmıştır.
SSk’nın akciğer tutulumunun diğer tipi prekapiller vasküler hastalığa bağlı olarak meydana
gelen pulmoner hipertansiyondur (PAH). Pulmoner arter basıncının (PAB) ölçümünde altın
standart kalp kateterizasyonu olmasına rağmen teknolojik gelişim sonucu ekokardiyografi
cihaz ve Doppler teknolojisinin gelişmesi sonucunda transtorasik ekokardiyografinin PAH
tanısında önemi artmıştır. Çalışmamızda AC+ SSk grubunda ritüksimab tedavisi sonrası PAB
değerinde tedavi öncesine göre bir fark saptanmamış ve ritüksimab tedavisinin PAB üzerine
olumlu etkisi olduğu gösterilememiştir. PAH değerlerine bakılarak pulmoner hipertansiyon
tanısı alan hastamız olmadığı için bu etkinin kardiyak tutulumdan bağımsız olduğunu ve
akciğerdeki muhtemel antifibrotik ya da hastalık aktivitesini azaltıcı etkiden kaynaklandığını
düşünebiliriz. PAB değeri 25 mmHg üzerinde olmayan bu hastaların PAH tanısı olmaması da,
kardiyak tutulum olmayan bir hasta grubu oluşturmaktadır ve hasta grubumuzun verilerini
kardiyak etkilerden bağımsız olarak değerlendirmemizi sağlar.
Sonuç olarak yapmış olduğumuz çalışmada akciğer tutumlu SSk hastalarında ritüksimab
tedavisinin modifiye Rodnan skoru ve 6 dakika yürüyüş testi sonuçlarına olumlu etki
gösterdiği böylece hastanın yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi olduğu
gösterilmiştir. Yeni (İlk kez ritüksimab alan) hastaların ortalama genel durumlarının daha iyi
olma olasılığı mevcuttur. Bu durumu göstermek için sağlık değerlendirme anketi yapılması
uygun olabilirdi fakat çalışma planımızda mevcut değildi.
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GELENEKSEL SÜLÜK TEDAVİSİ UYGULANMASI SONRASI SERUM INR
SEVİYESİNİN BEKLENENDEN UZUN SÜRE YÜKSEK KALMASI
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer KATAR
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, drkatar@hotmail.com
ÖZET
Medikal sülük uygulaması(HirudoMedicinalis), geleneksel olarak, yüzyıllardan beri pek çok
hastalığın tedavisinde, günümüzdeyse rekonstrüktif cerrahi, mikrocerrahi gibi modern tıpta ve
baş ağrısı gibi pek çok hastalıkta alternatif/tamamlayıcı tedavi uygulaması şeklinde
kullanılmaktadır. Sunduğumuz vakada; medikal sülük uygulaması sonucu INR(International
NormalizedRatio)’nin yükselebileceği ve bu yükseklik düzeyinin on günden daha uzun süre
devam edebileceğini gösterdik.Vakamız; 35 yaşında bayan hasta,dahiliye polikliniğine, uzun
süredir devam eden başağrısı şikayetiyle başvurdu. Hikayesinde; uzun süredir devam eden baş
ağrısı ve Hashimato Tiroiditi nedeniyle, bir süre önce, geleneksel/alternatif tedavi
yöntemlerinin uygulandığı bir merkeze başvurduğunu ve orada tedavi amacıyla yaklaşık
yarım saat süreyle alın ve boyun bölgesine toplam 13 adet sülük uygulandığını belirtti.
Uygulamanın akşamında uygulama bölgesinde sızıntı şeklinde hafif bir kanaması olduğu ve
kısa bir süre içerisinde kanamanın durduğunu ve başka herhangi bir problemi olmadığını
belirtti. Hastanın hikayesinde, INR’nin uzun süre yüksek kalmasına neden olabilecek
herhangi bir kardiyovasküler, nefrolojik, pulmoner veya hematolojik bir hastalığı veya bir ilaç
kullanımı yoktu. Genel muayenesinde genel durumu iyi oryantasyonu ve kooperasyonu tam,
baş ağrısı nedeniyle hafif bir distresi vardı. Kan basıncı 115/85 mmHg, nabzı 69/dk, vücut
sıcaklığı 36,60C ve solunum sayısı 19/dk idi. Vücudunda herhangi bir ekimoz, ödem ve eritem
yoktu. Hastanın biyokimyasal, hormonal ve koagulasyon faktörlerini içeren rutin laboratuar
tetkiklerine ilaveten kanama diyatezini dışlamak için bazı koagulasyon faktör eksiklikleri de
çalışıldı. Perifek kan yayması(PKY); primer ve sekonder kan veya kanla ilişkili hastalıkların
tanısına yardımcı olduğu için hastanın PKY’si de yapıldı ve sonuçta;yeterli sayıda trombosit
kümeleri görüldü.INR, 3,04(RA, 0,8-1,2) dışında herhangi bir anormal laboratuar bulgusu
tespit edilmeyen hasta, herhangi bir tedavi verilmeden INR takibi için on gün sonra kontrole
gelmek üzere eve gönderildi.Hastanın kontrole gelişindeki INR’si, 0,98(RA, 0,8-1,2)’a
düşmüştü. INR’nin beklenenden çok uzun bir süre,en az 10 gün, yüksek kalması ve sonra
düşmesinin tek sebebi olarak daha önceden başağrısı nedeniyle başvurduğu
geleneksel/alternatif tedavi merkezinde uygulanan sülük tedavisi düşünüldü.Medikal tedavide
kullanılan sülükde bulunan ve trombini inhibe edip fibrin pıhtılarının oluşmasını etkileyen
madde hirudindir ve INR’nin yükselmesine neden olur. Alternatif/tamamlayıcı tedavi
yöntemlerinin uygulandığı merkezlerde uygulama öncesi detaylı bir öykü alınması, fizik
muayene ve bazı hastalarda gerekebilecek basit koagülasyon testlerinin yapılması, ciddi
komplikasyonları veya ölüm riskini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca hekimler tarafından
hastalarda INR yüksekliğinin nedenleri araştırılırken sülük tedavisi de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sülük, HirudoMedicinalis, INR, Hirudin, Alternatif/Tamamlayıcı tedavi

www.zeugmakongresi.org/Sayfa 160 TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

MORE PROLONGED THAN EXPECTED RISE OF INR LEVEL AFTER
TRADİTONAL LEECH APPLİCATİON
ABSTRACT
The medical leech application (HirudoMedicinalis) has traditionally been used in the
treatment of many diseases for centuries, and is currently used in reconstructive surgery, and
microsurgery and as alternative / complementary treatment for many diseases such as
headache. In our case; We have shown that INR (International NormalizedRatio) can rise and
that this level of elevation can last more than ten days. A 35-year-old female patient was
admitted to internal medicine outpatient clinic with long-standing headache. In her story; She
stated that some time ago due to the long-standing headache and Hashimato thyroiditis, she
applied to a center where traditional / alternative treatment methods were applied and there
were 13 leeches applied to the forehead and neck region for treatment for about half an hour.
She stated that the application had a mild bleeding in the area of application in the evening
and that the bleeding had stopped in a short time and there were no other problems. There was
no cardiovascular, nephrological, pulmonary or hematological disease or drug use which
could cause the INR to remain high for a long time. In her general examination, her general
status was good and her orientation and cooperation was full. Her blood pressure was 115/85
mmHg, pulse was 69 / min, body temperature was 36.60C and respiratory rate was 19 / min.
There was no ecchymosis, edema and erythema in her body. In addition to routine laboratory
tests including patient’s biochemical, hormonal and coagulation factors, some coagulation
factor deficiencies were also studied to exclude bleeding diathesis. The patient's peripheric
blood smear was also performed and consequently a sufficient number of platelet clumps
were detected. Any abnormal laboratory findings were not detected except INR, 3.04 (RA,
0.8-1.2). The patient was sent home to come to the control after ten days of his follow-up
without any treatment. The patient's INR at check-in fell to 0.98 (RA, 0.8-1.2) Leech therapy
in the traditional / alternative treatment center, where she had previously applied for
headache, was the only reason for the INR to remain elevated for at least 10 days. The
substance used in medical treatment in leech, inhibiting thrombin and causing the formation
of fibrin clots is hirudin and causes an increase in INR. In the centers where alternative /
complementary treatment methods are applied, taking a detailed history before the
application, physical examination and simple coagulation tests that may be required in some
patients will eliminate the risk of serious complications or death. In addition, leech therapy
should be considered when investigating the causes of INR elevation in patients by
physicians.
Keywords: Leech, HirudoMedicinalis, INR, Hirudin, Alternative / Complementary treatment
1.GİRİŞ
Hirudo medicinalis(HM)'in terapötik kullanımının tarihi eski Mısır'a ve medeniyetin
başlangıcına kadar uzanır(1). Sülük ısırığını gösteren ilk kaydedilmiş çizimler, M.Ö.
1500’lerde eski Mısırlılardan kalma bir mezarda bulunmuştur(2). HM ayrıca M.Ö. 50'de
Hemison’ın Laodicea’sında bildirilmiştir(3). Hirudoterapi, 1020'de, İbn-i Sina tarafından
“Tıbbın Kanunu’’nda sunulmuştur. Abd-el-latifal-Baghdadi, daha yakın bir zamanda 12.
yüzyılda sülüklerin tıbbi kullanımını ortaya koymuştur(4). Avrupa'da yıllar içinde öyle bir
popülerlik kazanmış ki, 1825 ile 1850 arasında sülük kaynaklarının tükendiği bir zirveye
ulaşmıştır. 18. yüzyılın sonlarında, HM popülerliğini yitirdi ve bu süre zarfında, yalnızca
imparatorların doktorları ve etkili akademik cerrahlar tarafından kullanıldı ve sağlık çalışanı
olmayan kişiler ve şarlatanlar tarafından uygulandı. Son 30 yıl boyunca, sülükler rekonstrüktif
cerrahideki popülerliklerini yeniden kazanmışlardır. Maksillofasiyal ve bazı diğer
rekonstrüktif cerrahlar tarafından bozulmuş mikrovasküler serbest doku transferlerinde,
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parmak replantasyonunda, dudaklarda, kulaklarda ve burun uçlarının kurtarılmasına yardımcı
olmak için kullanılmıştır. Hakemli yayınlar tarafından yapılan incelemelerde, sülük
uygulamasının erken yapılmasının, tehlikeye girmiş, venöz-tıkalı dokuların sağkalımını
arttırdığı ileri sürülmektedir. Son zamanlarda, sülükler ayrıca ağır makroglossia, purpura
fulminans ve periorbital hematomlar gibi çok çeşitli durumları tedavi etmek için de
kullanılmıştır (1). Günümüzde, hekimlere ek olarak, hekim olmayan sağlık uygulayıcıları, baş
ağrısından variköz damarlara uzanan çeşitli şikayetleri tedavi etmek için HM'yi tamamlayıcı
veya alternatif tıp adında geleneksel bir halk yöntemi olarak kullanmaya başlamışlardır ve
dünyada ve ülkemizde de artan oranda talep görmektedir.
Bu olgu sunumunun amacı, geleneksel tıp uygulanan bir merkezde baş ağrısı şikayeti için
sülük uygulanmasından sonra INR yükselmesinin neden en az 10 gün boyunca yüksek
kaldığını göstermektir.
2.OLGU
35 yaşında kadın hasta Tokat Devlet Hastanesi iç hastalıkları kliniğine uzun süredir devam
eden baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hikayesinde, yaklaşık 10 gün önce baş ağrısı ve
Hashimato Tiroiditi (HT) şikayeti nedeniyle geleneksel bir geleneksel/alternatif tıp merkezine
başvurduğunu ve orada şikayetlerini tedavi etmek için yaklaşık yarım saat boyunca alnına ve
boynuna 13 sülük uygulandığını belirtmiştir. Başvurunun akşamı, uygulama yerlerinde sızıntı
şeklinde bir miktar kanaması olmuş ve bir süre sonra durmuş. Başka bir sorun olmamış. Baş
ağrısı şikayeti dışında, hastanın hiçbir kardiyovasküler, nefrolojik, pulmoner [kronik
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)] veya hematolojik hastalığı yoktu ve tıbbi geçmişinde
INR'nin yükselmesine neden olabilecek herhangi bir ilaç kullanımı yoktu. Genel
muayenesinde; genel durumu iyi, bilinci yerinde, kooperasyonu ve oryantasyonu tamdı.
Yaşamsal bulguları (Kan basıncı, 115 / 85mmHg; nabız, 89 / dk; vücut ısısı, 36,6 0C; ve
solunum hızı, 19 / dk) normaldi ve herhangi bir ekimoz, ödem ve eritem gözlenmedi.
Hastanın ilk laboratuvar bulguları şu şekildedir: beyaz kan hücreleri, 4.340 / µL (referans
aralığı [RR], 4-10x103 / µL); hemoglobin (Hgb), 13,1 g / dL (RR, 12-16 g / dL); hematokrit
(Htc),% 39,7 (RR,% 37-47); trombosit (PLT), 234 / mm3 (RR, 130-400 / mm3) ve diğer tam
kan sayımı parametreleri normaldi. Tiriod hormon sonuçları aşağıdaki gibiydi: Tiroid uyarıcı
hormon (TSH), 4,09uIU / ml (RR, 0,27-4,20uIU / ml); serbest T4 (fT4), 1,29ng / dl (RR, 0,917ng / dl); serbestT3 (fT3), 2,78 pg / ml (RR, 2,0-4,4pg / ml). Pıhtılaşma profili aşağıdaki
gibidir: aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), 57,9 saniye (RR, 27-45 saniye);
fibrinojen (FIB), 219,07mg / dL (RR, 200-400 mg / dL); protrombin zamanı (PT), 35,7 saniye
(RR, 11-15 saniye); uluslararası normalleştirilmiş oran (INR), 3,04 (RR, 0,8-1,2).
Kanama diyatezlerini dışlamak için, bazı pıhtılaşma faktörü eksiklikleri araştırılmış ve
aşağıdaki gibi sonuçlar elde edilmiştir: Ristosetin kofaktörü fonksiyonel von Willebrand
Faktörü (vWF), 52,9; Faktör 11, 113,5; Faktör 12, 100,2; Faktör 13, normal, Faktör 8,% 67,8
(RR,% 50-150); Faktör 9,% 88,2 (RR,% 50-150); Faktör 10,% 120,3 (RR,% 50-150).
Periferik kan yayması (PKY), çeşitli primer ve sekonder kan ve kanla ilgili hastalıkların
morfolojik tanısında periferal kan hücrelerinin morfolojisini ortaya koyduğundan, hastanın
PKY'sını da yaptık ve sonuçta yeterli miktarda trombosit kümelerini gördük(Şekil 1).
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Şekil 1. Periferik Kan Yayması
Laboratuvar sonuçlarında; INR, 3,04 (RR, 0,8-1,2) dışında önemli bir bulgu yoktu. INR
seviyesini takip etmek için, hasta, herhangi bir tedavi verilmeden, 10 gün sonra kontrole
gelmek üzere eve gönderildi.
10 gün sonraki kontrol muayenesinde laboratuvar sonuçlarını şu şekilde gözlemledik:
fibrinojen (FIB), 341,47mg / dL (RR, 200-400 mg / dL); aktive parsiyel tromboplastin zamanı
(aPTT), 30,1 saniye (RR, 27-45 saniye); protrombin zamanı (PT), 11,7 saniye (RR, 11-15
saniye); uluslararası normalleştirilmiş oran (INR), 0,98 (RR, 0,8-1,2).
INR değerinin en az 10 gün boyunca süren yükselmesinin tek nedeni olarak yirmi gün önce
bir geleneksel/alternatif sağlık merkezinde baş ağrısı nedeniyle yapılan sülük uygulaması
düşünülmüştür.
3.MATERYAL, METOD
Hastadan alınan venöz kanlar hastanemiz laboratuvarına gönderilmiş ve orada gerekli testler
yapılmıştır.Tam Kan Sayımı (CBC), Beckman Coulter, Coulter GEN S Sistem cihazıyla,
hacim empedansları tekniği kullanılarak, biyokimyasal testler ise Beckman CoulterDXC 800
cihazıyla kolorimetrik kantitatif yöntemle ve Cobas 6000E 601 ile elektrokemilüminesans
yöntemiyle ölçüldü. INR gibi pıhtılaşma testleri; Succeder SF-8100 ve Siemens Healthcare
BCS XP cihazlarında pıhtılaşma tekniği ile gerçekleştirildi. PKY materyali hastanemiz
laboratuarında hazırlanmış ve dahiliye uzmanı tarafından değerlendirilmiştir.
4.TARTIŞMA
Sülükler omurgasız olup, Annelida ve Hirudinea olarak gruplandırılır ve uzunlukları 12,525,25 mm'dir (11). Biri önde diğeri arkada bulunan iki emme bölgesi vardır. Ön emme
bölgesi ısırmak için tasarlanmış üç çeneye ve her bir çene, ısırmak için tasarlanmış ağız ve
dişlerden oluşmuştur. Sülük, ağırlığının 20 katı kadar kan emebilir. Uzmanların raporlarına
göre, bir sülük 5-15 ml kan emebilir (12).
HM, guttan baş ağrısına kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde, 17. ve 18. Yüzyıllarda, kan
alma, temizleme ve saflaştırma yöntemi olarak kullanılmıştır (5). Haycraft ilk olarak
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1880'lerin başında sülük tükürüğünün antitrombotik etkilerini tanımlamıştır ve Jacoby ise
sülük tükürüğünde antikoagülasyon faktörünü keşfedip 1904'te '' hirudin '' olarak
adlandırmıştır. Hirudotherapy(8), 1970 ve 1980'lerde, mikrocerrahi ve travma ameliyatlarında
tamamlayıcı tedavi olarak tekrar ortaya çıkmıştır(7). Fransız mikrocerrahları, sadece arteriyel
tedaviyi içeren distal falanks reimplantasyon prosedürlerinde sülük kullanmaya
başlamışlardır(9). Günümüzde HM, mikrovasküler yeniden şekillendirme, rekonstrüktif ve
travma ameliyatlarında venöz tıkanıklığın tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır(10).
Sülük ısırığı, inatçı kanama ve cilt enfeksiyonları gibi morbidite ile ilişkili olabilir. Sülük
istilası da anemiye neden olabilir. Mycobacterium Marinum ve erizipellerin neden olduğu deri
apsesi sülük ısırığında da görülebilir. Buna ek olarak, sülük ısırığı; sülükler ile symbiyotik
şekilde yaşayan bir bakteri olan Aeromonas Hydrophilia nedeniyle enfeksiyona neden
olabilir. Sülük ısırığı nadiren mortaliteye neden olabilir(19).
Sülük tükürüğünde, trombini inhibe edip fibrin pıhtılarının bozulmasına neden olan hirudin,
histamin benzeri madde, saratin, calin, hiyalüronidaz, kollajenaz, apiraz ve destabiliz gibi
maddeler vardır. Trombin, faktör IXa ve hementer içeren sülük tükürüğündeki Hirudin;
kanamayı sürdürmektedir(13). Uzun süreli kanama, sülük tedavisinin en sık görülen
komplikasyonudur. Bizim olgumuzda olduğu gibi, INR‘nin uzun süreli yükselişinin nedeni bu
maddelerdir.
Sülük ısırığından sonra uzun süreli kanama ciddiye alınmalıdır. Bazı durumlarda büyük
miktarda kan kaybı nedeniyle transfüzyona ihtiyaç duyabilir. Sülük ısırığını tedavi etmek için
çeşitli yöntemler kullanılabilir. En basit yöntem, steril gazlı bez ile yaraya basmaktır. Dirençli
kanama durumlarında, trombin ile ıslatılmış steril gazlı bez kullanılabilir(19).
Vücudumuzun herhangi bir yeri kesildiğinde, pıhtılaşmadan sorumlu olan trombositler o
bölgedeki damarları tıkar ve geçici bir tıkaç oluşturur. Aynı zamanda, pıhtılaşma faktörü
olarak adlandırılan proteinler aktive edilir ve tıpayı güçlü bir pıhtıya dönüştürür. Protrombin
Süresi (PT, normal aralığı laboratuvarlar için varyasyonlar göstermekle birlikte, 10-14
saniyedir), bu sistemin normal şekilde çalıştığını ve bazı pıhtılaşma faktörlerinin yeterli
miktarlarda bulunduğunu göstermek için kullanılan bir testtir ve pıhtılaşma için gereken
süreyi tanımlar. Uluslararası normalleştirilmiş PT şekli ise; Uluslararası Normalleştirilmiş
Orandır (INR, normal değer <1,1). INR değeri laboratuvarlar arasında farklılık göstermez.
Köse ve arkadaşlarının (14) çalışmasında; hastanın, PT, INR ve aPTT değerleri, kendi
kendine sülük uygulama işleminden sonra kanama nedeniyle acil servise başvurduğu birinci
ve ikinci gün çok yüksekti. Üçüncü gün, taze donmuş plazma (FFP) uygulanmasından sonra
laboratuvar sonuçları normal sınırlara döndü.
Munro ve arkadaşları(15), hirudinin antitrombin etkisinin geçici olduğunu ve yaklaşık 15
dakika sürdüğünü bildirmişlerdir. Uzamış kanama süresi, proteazlara ve kan emilimi sırasında
salınan diğer bazı enzimlere ve bunların kollajen-trombosit etkileşimini tetikleyerek
oluşturdukları damar duvarındaki çeşitli etkilerine bağlıdır.
Hayati bir organın mekanik tıkanması veya kanama, sülük ısırığına bağlı görülen iki ana
morbidite nedenidir. Kan kaçağı ve nadiren anemi sülükle ilgili hastane başvurularının en sık
nedenidir. Birkaç çalışmada, herhangi bir hematolojik bozukluğun olmamasına rağmen,
kanama ve anemi bildirilmiştir. Buna ek olarak, tedavi sistemik pıhtılaşma parametrelerinde
herhangi bir değişikliğe de neden olmamıştır (6). İkizceli ve arkadaşları (16), sülük tedavisi
sonrası diz bölgesindeki deri kanaması nedeniyle acil servise başvuran hastanın Hgb, Htc, PT,
INR, aPTT gibi tüm laboratuvar sonuçlarının normal olduğunu belirtmişlerdir.
Uzun süreli kanama, yukarıda sözünü ettiğimiz sülük tükürüğünde bulunan hirudin,
hyaluronidaz ve calin gibi histamin benzeri vazodilatörlerin etkilerinden kaynaklanır. Zengin
ve arkadaşları (17), sülük tedavisinden sonra inatçı kanaması olan 65 yaşındaki bir erkek
hastanın acil servise ilk başvuru gününde INR'sinin 12,46 olduğunu bildirmişlerdir (RR, 0,81,2). ),Ancak hemen tedavinin üçüncü gününde 1,24'e düşmüş(RR, 0,85-1,2). Yine Zengin ve
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arkadaşları (18), sivilce tedavisi için 25 yaşında bir erkeğin boynunun her iki tarafına sülük
uyguladığını bildirmiştir. Sülükler kendiliğinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 7 saat boyunca
durmayan kanama için acil servise başvuran hastanın ilk laboratuvar araştırmasında diğer
normal pıhtılaşma tarama testleri ile birlikte INR değeri de, 1.02 (RR, 0,8-1,2) olarak
bulunmuş.
Sülük ve koagülasyon parametreleri, özellikle de INR ile ilgili, önceki çalışmaları göz önüne
aldığımızda; bazılarında, kanama ve tedavi aşamalarında herhangi bir artış olmadığını,
bazılarında başlangıç aşamasında keskin bir artış olduğunu ve ardından kısa sürede normal
aralıklara döndüğünü gördük. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu, sülük tedavisinden sonra en az on
gün boyunca devam eden INR yüksekliğini gösteren ilk vakadır.
5.SONUÇ
Günümüzde, geleneksel/tamamlayıcı sağlık uygulama yöntemleri daha fazla talep ediliyor. Bu
merkezlerde, ayrıntılı bir tıbbi öykü alınması ve fizik muayene yapılması sonrası özellikle
INR gibi basit koagülasyon tahlillerinin yapılması, morbidite ve mortalite risklerini
azaltılabilir. Hastalardaki INR yükselişinin nedenleri doktorlar tarafından araştırılırken diğer
nedenlere ek olarak sülük tedavisi de düşünülmelidir.
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KURULANA KADAR
TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN ENGELLİ POLİTİKALARI
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Arda AKYILDIZ
Elazığ Fırat Üniversitesi, nihalardaa@hotmail.com
ÖZET
Avrupa Birliğine (AB) üye olma niyetinde ve gayretinde olan, sosyal devlet olma yolunda büyük
adımlar atma ve adını gelişmiş ülkeler seviyesine yazdırma hedefini koyan ülkemizin önünde
önemli bir sorun olarak engelli politikasının durduğu aşikârdır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan “sosyal devlet”, “sosyal güvenlik hakkı” ve “sosyal
güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” ile ilgili düzenlemeler bakım güvencesinin
Anayasal temelini oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 5378 sayılı Kanun özürlülerin bakım ve sosyal
güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümünü amaçlamakta ve bu çerçevede bu gruba dönük olarak bir
bakım güvence sistemi oluşturulmasını öngörmektedir.
Bu çalışmada; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) kurulana kadarki döneme ilişkin
Türkiye’de engellilere yönelik izlenmekte olan politikalar, ana hatlarıyla çok detaylandırılmadan ele
alınarak incelenmeye gayret gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli Politikaları, Sosyal
Politikalar

MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES TO ESTABLISHED POLICIES
HELD IN TURKEY WITH DISABILITIES
ABSTRACT
It is clear that the policy of disability has stalled as an important problem before our country, which
aims to take great steps on the way to becoming a member of the European Union (EU) and to take
a step towards becoming a social state and put its name on the level of developed countries.
Located in the Constitution of the Republic of Turkey "social state", "social security rights" and "in
particular need to be protected in terms of social security" arrangements relating to constitute the
basis of the constitutional guarantee maintenance. On the other hand, Law 5378 aims to solve the
problems related to the care and social security of disabled people and in this context envisages the
establishment of a maintenance assurance system for this group.
In this study; Ministry of Family and Social Policies (ASPB) established for the period to the
policies that are being followed for the disabled in Turkey, without much effort as considering how
detailed outline is shown.
Key Words: Ministry of Family and Social Policies, Disabled Policies, Social Policies
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1. GİRİŞ
Tarihimizde dezavantajlı gruplara yönelik olarak her zaman olumlu bir tutum ve davranış
sergilenmiştir. Bu kapsamda örf, adet, geleneklerimiz ve halkın dayanışma duygusu özürlülere
verilen hizmetlere dayanak teşkil etmiştir. Yüzlerce yıllık geçmişi olan vakıf, lonca ve hayratlarımız
geleneksel kurumlar olarak bu alanda önemli görev üstlenmişlerdir. Osmanlı Devleti döneminde
özürlülerin yaşlılar evinde koruma altına alındığı ya da bazılarının yeteneklerine uygun işlerde
çalıştırıldıkları dikkati çekmektedir.
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte özürlülük alanında uluslararası gelişmelere paralel çalışmalar
başlamış, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuk hakları bağlamında özürlü çocukları da
kapsayan ilk belge olan “1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi”nin imzalanması, bu dönemin ilk
adımını oluşturmuştur.
Başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere birçok belgede, özürlülüğe temelde bir insan
hakları sorunu olarak yaklaşılmıştır. Anayasamız ve buna bağlı çıkarılan yasalarımız da evrensel
ilkeler doğrultusunda devleti özürlülerin sorunlarına ilişkin yükümlü kılmıştır.
Cumhuriyet Dönemiyle birlikte; toplumun refahını ve insan değerini ön planda tutan bir düşüncenin
gereği olan sosyal hukuk devleti anlayışı ve eşitlik ilkesi çerçevesinde özürlü kişilerin başta Anayasa
olmak üzere kanunlar karşısında tüm vatandaşlara tanınan yasal hak ve görevlere sahip oldukları
ifade edilmiştir.
Diğer yandan da fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Dünyada
olduğu gibi ülkemizde de özürlülere yönelik gelişmeler 1980 yılından itibaren hız kazanmıştır.
Özürlülere yönelik hizmetlerin koordinasyonu ve izlenmesini sağlamak amacıyla 1981 yılında
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
1982'de yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da özürlü kişilerin hakları güvence
altına alınmıştır.1 3 Aralık 1996 tarihli ve 4216 sayılı Yetki Kanununa dayalı olarak 25 Mart 1997
tarihli ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu
kapatılarak Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.
Taşra teşkilatı bulunmayan Kurum, hizmetlerini bir Devlet Bakanına bağlı şekilde sürdürmektedir.
Özürlüler alanında köklü yasal düzenleme ve buna bağlı süreçleri aşağıdaki gibi üç bölüme ayırmak
suretiyle incelemek uygun olacaktır. Bunlar;
-1996 yılından önceki dönem,
-1996- 2004 yılları arası ikinci dönem ve
-2005 yılı ve devamı olan içinde bulunduğumuz dönemdir.
2. 1996 YILINDAN ÖNCEKİ DÖNEM
Çok eskilere götürülebilen uzun zaman dilimi 1996’dan önceki dönem olarak belirtilmiştir. Bu
dönem başlangıcı olmayıp, bitiş tarihi belli olan bir süreci kapsamaktadır. Cumhuriyetin ilanına
kadar uzanan dönemden bahsedilirse 73 yıllık bir süreçtir. Bu dönemde yapılan düzenlemelerde,
1

Detaylı bilgi için BKZ: Anayasa bölümü
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doğrudan özürlülere odaklanmış, onlara özgü bir kanun yapma yoluna gidilmediği görülür.
Özürlülerle ilgili hususlar ekseriyetle uluslararası yasalar, anayasa ve buna dayanarak çıkarılan;
sosyal hizmet ve yardımlar, sağlık, eğitim, iş ve yerel yönetimlere ilişkin kanunlarda yer almıştır.
Bunlar arasında eski bir tarihi bulunan, 1930 tarihli 1580 sayılı eski Belediye Kanunu, eski 3360
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu,
eski 1475 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 16 Mart 1987 tarihli Sakatların İstihdamı
Hakkında Tüzük özürlülük ve özürlüler konusunda öncelikli mevzuat olarak karşımıza çıkmıştır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özürlülere yönelik gelişmeler 1980 den itibaren yoğunluk
kazanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3 Aralık 1981 tarihinde aldığı bir kararla bu yılı
“Özürlüler Yılı” ilan ederek 1982 yılında “Özürlü Kişilerle İlgili Dünya Eylem Programı”nı
yürürlüğe koymuştur. Bu çerçevede, bu on yıllık periyotta her yılın 10-16 Mayıs tarihleri arası
“Sakatlar Haftası” kutlamaları çerçevesinde önemli etkinliklerde bulunmak suretiyle kamuoyunun
dikkati özürlülük ve özürlüler üzerine çekilmiştir.
Her yıl Sakatlar Haftası çeşitli özür gruplarına yönelik etkinliklerle kutlanmıştır. “Özürlüler On
Yılı’nın 1993 yılında sona ermesiyle tarihi bir anlam taşıyan 3 Aralık günü “Dünya Özürlüler
Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Buna rağmen Sakatlar Haftası kutlamalarının hala
sürdürülüyor olması, Birleşmiş Milletler kararının ülkemizde ne denli kabul gördüğünün en belirgin
örneğini teşkil etmektedir. Bugün başka ülkelerden ayrı şekilde ülkemizde hem 3 Aralık Dünya
Özürlüler Günü, hem de 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası düzenli olarak kutlanmaya devam
edilmektedir. Özürlülerle ilgili önemli sorunlar bu tür gelenekselleşen kutlama günlerinde dile
getirilmiştir.
Türkiye’ de mevzuat anlamındaki özürlülerle ilgili düzenlemeler uluslararası kurum ve kurullar
doğrultusunda, özellikle 1982 Anayasası ile yer almaya başlamıştır.
Yakın zamana kadar sosyal yardımlar, sosyal hizmetlerin bir parçası kabul edilirken bugün sosyal
yardımlar ayrı bir başlıkta, sosyal hizmetlerden bağımsız olarak değerlendirilebilmektedir. Bu süreç
teknik, sağlık ve sosyal bilimlerin kendi içinde ayrıştırılarak birer ayrı disiplin haline gelmesi
şeklinde olmuştur.
Buna paralel, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hem sosyal hizmet, hem de yardım
kuruluşu olarak çocuk, yaşlı, kadın, özürlü ve muhtaç kimselere yönelik hizmette bulunan tek genel
kuruluş olmasına rağmen şimdi her özel gereksinim grubuna ayrı bir kurum oluşturulmuştur.
Kadınlar için Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, özürlüler için Özürlüler İdaresi
Başkanlığı ve yoksunluk ve yoksulluk içinde olanlara yönelik ise Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Yukarıda belirtildiği gibi, özürlülere yönelik hizmetler de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumundan farklı olarak sosyal hizmetler genelinden daha özele indirgenmiş olup, konusu sadece
özürlü ve özürlülük olan bir birimin kurulmasına yol açmıştır.
Açıklanmaya çalışıldığı üzere; bu alandaki gelişmeler, olayları ve kavramları daha yakından
tanıma, inceleme ve değerlendirme ihtiyacından kaynaklanmıştır.
www.zeugmakongresi.org/
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3. 1996- 2004 YILLARI ARASI İKİNCİ DÖNEM
İkinci dönemin başlangıcı, aynı zamanda Dünya Özürlüler Gününe paralel 3 Aralık 1996
tarihidir. Ülkemizde özürlülere yönelik geniş çaplı, köklü ilk yasal hareket 3 Aralık 1996
tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nde “oybirliği” ile kabul edilmiş olan 4216 sayılı
Yetki Kanunu ile başlatılmıştır. Bu Kanunla hükümete, Özürlüler İdaresi Başkanlığının
kurulması ve özürlülerle ilgili olarak bazı kanunlarda değişiklik yapmak üzere KHK çıkarma
yetkisi verilmiştir. Yetki Kanunu çerçevesinde 25 Mart 1997 tarih ve571 sayılı Özürlüler
İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 30 Mayıs 1997 tarih ve 572 sayılı
Özürlülerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK ve 30 Mayıs 1997
tarih ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK’ ler çıkarılmıştır. Yürürlüğe konulan adı geçen
üç kararname özürlüler alanının temel mevzuatını oluşturmuştur.
571 sayılı KHK ile Türkiye’ de ilk kez adını “özürlüler” den alan bir kurum teşkil edilmiştir.
Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kurulmuş olmasını; toplumsal bir olgu olarak özürlülüğün
önemsenmesi ve özürlü bireylere verilen değeri ifade etmesi bakımından kayda değer bir gelişme
olarak görmekteyiz. Birleşmiş Milletler Standart Kuralları özürlülerle ilgili evrensel ilkeler
bakımından Başkanlığın genel esaslarını oluşturmuştur.
Kuruluş kararnamesinin ardından sıra ile aynı günlerde 572 sayılı kararname çıkarılarak yukarıda
adı geçen kanunlarda özürlülere ilişkin bir takım değişiklikler yapılmıştır. Çeşitli 18 kanunda
yapılan değişiklikler 572 sayılı Kararnamede toplanmıştır. Bunları, özel eğitim alanındaki köklü
değişiklikleri çağdaş anlayışla yeniden düzenleyen 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
izlemiştir. Bu kararname ile özel eğitim alanında önemli bir boşluk doldurulmuştur.
Özürlü öğrencilerin normal eğitim okullarında akranlarıyla aynı sınıflarda eğitimi esasına
dayanan “kaynaştırma eğitimi” ne bu Kararname sayesinde geçilmiştir.
4. 2005 VE SONRASI
Özürlüler Kanununun yürürlüğe girmesi ülkemizde özürlülük açısından önemli bir dönüm
noktasıdır. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 7 Temmuz 2005 tarihi
itibariyle özürlüler açısından yeni bir döneme girilmiş bulunmaktadır. 5378 sayılı Özürlüler
Kanunu geçici 4 madde ile birlikte 56 maddeden oluşmaktadır.
16 maddesi amaç, kapsam, genel esaslar, sınıflandırma, bakım, rehabilitasyon, istihdam,
eğitim, iş ve meslek analizlerine ilişkin açıklamaları içermektedir. Yasanın, 33 madde gibi
büyük bir bölümü ise bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki “Değiştirilen
Hükümler”i içermektedir.
Kanun, özürlülerin taleplerini dikkate alınarak hazırlanmış olup, genelden özele doğru bir
takım yenilikleri içermektedir. Bu yenilikler; kavramlar ve tanımlar, insan hakları bağlamında
ayrımcılığa karşı korunmadan başlayıp, özürlülere hizmet ve yardımlar yönünde sağlanan
haklar ve kurumsal yapılanmaya dek uzanan birçok düzenlemeyi kapsamaktadır.
Kurumsal yapılanma açısından, Başkanlığın daha etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla, kuruluş
kararnamesi olan 571 sayılı KHK de belirtilen yapılanmadan farklı şekilde ana hizmet birimleri
yeniden yapılandırılmıştır.
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1963 yılında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuş ve yaşlılarla ilgili hizmetleri planlama,
programlama ve yürütme görevini doğrudan devlet üstlenmiştir. Genel Müdürlüğe bağlı olarak ilk
Huzurevi 1966’da Konya’da, ikincisi ise Eskişehir’de hizmete açılmıştır. Özürlülere yönelik
Ankara’da Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ise 1988 yılında hizmete açılmıştır.
1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurularak Sosyal
Hizmetler Sağlık Bakanlığından ayrılmıştır. Bu Kanun ile korunmaya, bakıma ya da yardıma
muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetler ve bu faaliyetlerin
düzenlenmesi amaçlanmıştır.
2828 sayılı Kanunun 4.üncü maddesinde belirtilen genel esaslar dahilinde muhtaç yaşlıların
tespiti, korunması, bakımlarının sağlanması ile ilgili hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için
gerekli sosyal hizmet kuruluşlarının tesisi ve işletilmesi ile ilgili görevleri yerine getirmek
üzere aynı Kanunun 10.uncu maddesinin (f) fıkrasına dayanılarak Yaşlı Hizmetleri Daire
Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca aynı Kanunun 10.maddesinin (g) fıkrasına dayanılarak
Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Daire Başkanlığı kurulmuştur.
07.07.2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5378/29 Sayılı
Kanunun; 2828 Sayılı Kanunun 10. maddesi 1. fıkrasındaki yaptığı değişiklikle Yaşlı
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, Özürlülerin
ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Daire Başkanlığı ise Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı olarak ihdas edilmiştir.
633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile SHÇEK Genel Müdürlüğü kapatılarak (Mülga) SHÇEK Genel
Müdürlüğü bünyesindeki Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Yaşlı Bakım
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birleştirilerek Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde Bakım Hizmetleri Birimi ile Yaşlı Hizmetleri Biriminden oluşan Bakım
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı adı altında hizmet sunmaya başlamıştır. Bundan sonraki yeni
dönem, ayrı bir çalışmanın konusu olacak kadar kapsamlı olduğundan incelenmemiştir.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Şu anda dünya nüfusunun % 15 gibi bir kısmının, çok yakın gelecekte ise % 25 gibi büyük bir
oranının bakıma muhtaç hale geleceği düşünüldüğünde, Dünyanın ve Avrupa’nın gündeminde
önemli bir yer bulan engellilik ve yaşlılığın yakın gelecekte büyük bir sorun ve ekonomik yük
olarak karşımıza çıkacağı açıkça görülmektedir. Ülkemizin de bu gelecek olgunun farkında
olması ve ciddi önlemler alması gerekmektedir.
Bu anlamda yukarıda açıklanan süreçlerden geçerek konuyla ilgili çalışmalar yürütülmeye
çalışılmıştır. Hizmetlerin daha iyi bir sistemle yürütülmesi için ASP Bakanlığı; 08.06.2011
tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. ASPB, Cumhuriyet tarihi boyunca dağınık ve
farklı farklı adlar altında hizmet veren pek çok sosyal hizmet ve sosyal yardım veren kurumu
tek çatı altına toplamak üzere kurulmuştur. Böylece yürütülen sosyal hizmet ve sosyal
yardımla ilgili politikalar; yaşlıya, çocuğa, kadına, engelliye, dul ve yetime, şehit yakınları ve
gaziye kadar toplumun tüm dezavantajlı kesimlerini içine almak üzere genişletilmiştir.
www.zeugmakongresi.org/
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Ülkemizde Kuruluş mevzuatı gereği olarak, engellilere yönelik kurumsal bakım hizmetleri ASPB,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EYHGM) tarafından verilmektedir. Politika
olarak, bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan engellilerin öncelikle sevgi ve şefkat gördükleri aile
ortamlarında bakımları esas alınmaktadır. Bu kapsamda engellilerin yaşamlarını evlerinden ve
sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal destek hizmetleri sunulmaktadır.
Bu hizmetler; Evde Bakım, Evde Bakıma Destek, Geçici ve Misafir Bakım, Gündüzlü Bakım,
Yatılı Bakım, Toplum Destekli ve Özel Bakım Merkezi Hizmetleri başlıkları ile yürütülmeye
devam etmektedir.
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TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE SAĞLANAN HAKLAR
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Arda AKYILDIZ
Elazığ Fırat Üniversitesi, nihalardaa@hotmail.com

ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan “sosyal devlet”, “sosyal güvenlik hakkı” ve “sosyal
güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” ile ilgili düzenlemeler bakım güvencesinin
Anayasal temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm dezavantajlı vatandaşların da kuşatıldığı
hukuksal düzenlemelerin sağlanması toplumsal hayatın sorunsuz yaşanması için fırsat eşitliğini
sağlamaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada Türkiye’de engellilerin de tüm eğitim, kültürel, ekonomik ve sosyal haklardan
yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenen politikaların hayata geçirilmesiyle birlikte fırsat
eşitliğini sağlayabilecek haklar elde edilmiştir. Bunlar başlıklarla, çevresel mimari, ulaşım,
özel araç, eğitim, kültür, iş, istihdam, emeklilik ve sosyal destek gibi haklar olarak kısaca ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelli Politikaları, Sosyal Politikalar, Engellilere Sağlanan Haklar.

RIGHTS PROVIDED TO DISABLED IN TURKEY
ABSTRACT
Located in the Constitution of the Republic of Turkey "social state", "social security rights"
and "in particular need to be protected in terms of social security" arrangements relating to
constitute the basis of the constitutional guarantee maintenance. For this reason, arrangements
have been made to ensure the equality of opportunity for the problem-free living of social life,
in order to ensure the legal arrangements in which all disadvantaged citizens are surrounded.
In this study, all the training that the disabled in Turkey, cultural, economic and social rights
were held to ensure the enjoyment of policies that will provide equal opportunities to obtain
rights together with the realization. These topics will be briefly discussed, such as
environmental architecture, transportation, private vehicle, education, culture, employment,
retirement and social support.
Key Words: Disabled Policies, Social Policies, Rights Provided to the Disabled.
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1. GİRİŞ
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özürlülere yönelik gelişmeler 1980 yılından itibaren hız
kazanmıştır. Özürlülere yönelik hizmetlerin koordinasyonu ve izlenmesini sağlamak amacıyla
1981 yılında Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş ve 1982'de yürürlüğe
konulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da özürlü kişilerin hakları güvence altına alınmıştır.1
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2002 yılında yapılan, “Türkiye Özürlüler Araştırması 2002” ile
Engelli hakları, mevcut engel durumu nedeniyle engellilerin, engelsiz bireyler gibi eşit
haklara erişiminin sağlanması için engellilere verilen pozitif ayrıcalık sağlayan haklara verilen
genel addır. 3 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete uyarınca, daha önceki bazı resmi tanımlarda
geçen; özürlü, sakat veya çürük (askere uygun değildir) gibi ibareler yerine engelli ibaresinin
kullanılması kanuna bağlanmıştır2.
2. ÇEVRESEL MİMARİ ERİŞİM HAKKI
Türkiye'de, belediyeler 572 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince engellilere uygun
düzenlemeleri standartlara uygun olarak yapmak zorundadır.3 İmar Mevzuatına
ulaşılabilirlikle (fiziksel engellerin kaldırılmasıyla) ilgili hükümler eklenmiştir. Buna göre,
kaldırımlar, yaya yolları, konutlar ve umumi binalar özürlülerin ulaşabilirliğine uygun olarak
yapılmak durumundadır.
3. ULAŞIM HAKKI
Toplu taşımada engellilere bir takım indirimler uygulanmaktadır. Belediyeler ve belediyelerin
kurdukları birlik, müessese ve işletmeler otobüs benzeri karayolu üzerinden yapılan toplu
taşıma araçlarında, %40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler üzerinden %30 indirim
uygulamak zorundadır.4 Demiryolu ulaşımında %40 ve üzeri engellilere %505, %50 ve üzeri
ağır engellilerden ise ücret talep edilmez.6 Bazı havayolu şirketleri de, engelli yolculara
indirim uygulamaktadır.7
3.1. Engelliler İçin Özel Araçlar
Ortopedik engelliler için araç alımlarına getirilen yasal kolaylıklar da sağlanmaktadır. Günlük
ulaşımda engellinin ulaşım ihtiyacı için ithal edilen araçlardan hiçbir şekilde gümrük vergisi
talep edilemez. H sınıfı sürücü belgesine sahip olan özürlüler yurt içinden aldıkları özel
tertibatlı otomobillerde, katma değer vergisi indiriminden yararlanmakta ve taşıt alım
vergisinden muaf tutulmaktadır. Ortopedik engellilere otomobil tipi araç alımlarında engel
durumuna göre aracı hareket ettirici düzenek yer alan (modifiye edilmiş) kullanıma uygun
hale getirilmiş araçlardan Özel Tüketim Vergisi alınmaz.

Detaylı bilgi için BKZ: Anayasa bölümü
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130503-1.htm
3
572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3-4
4
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13108&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Karayolu%20Ta%C5%9F%C4%B1ma%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
5
http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=253
6
www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/belge/kararlar/d23/gkcetvel50.pdf
7
http://www.turkishairlines.com/tr-TR/help/faq/discounts.aspx
1
2
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4. ENGELLİNİN EĞİTİM VE KÜLTÜR HAKKI
Ortaöğretimde, işitme engelli öğrenciler meslek liselerine sınavsız yerleştirilebilmektedir.
Yüksek eğitim kurumuna girmeye hak kazanan öğrenciler, valilik bünyesindeki Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan Başbakanlık Bursu ve yardımcı ders araç gereçlerin
temini konusunda destek alabilir. Kredi ve Yurtlar Kurumu, %40 ve üzerinde engelli
olduğunu belgeleyen öğrencilere öncelik tanır ve harç üzerinden %50 indirim yapar.8Halk
Eğitim Merkezleri'nde çeşitli mesleki eğitim programı alan ve %40 ve üzeri engellilerden,
herhangi bir ücret alınmaz. Devlet Tiyatroları, engellilerden ücret talep etmez.9 Ayrıca engelli
tiyatrosu, Kültür Bakanlığı'ndan maddi destek almaktadır. Özel tiyatro ve sinemalarda da
engelliler için indirim uygulanmaktadır.
4.1. Yüksek Öğretimde Sağlanan Haklar
31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2013-2014 EğitimÖğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı
Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair" Bakanlar Kurulu
Kararında "Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli
ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili
yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından,
engellilik oranı kadar indirim yapılır."10 İfadesi yer almaktadır.
4.2. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları
Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesine bağlı açıköğretim fakülte giderlerinde
engellilere yönelik avantajlar sağlanmıştır;
-

Anadolu Üniversitesi (AÖF)

",, Anadolu Üniversitesi Senatosu kararı gereğince engelli oranı %40 ve daha fazla olan
öğrenciler bu durumlarını engelli olduğuna dair "Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelendirmek
kaydıyla "Öğretim Gideri"ni ödemeyeceklerdir. ,,"11
-

Atatürk Üniversitesi (AÖF)

",, Açık öğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Yönetim
Kurulu kararı gereğince özürlülük oranı % 40 ve daha fazla olan öğrencilerden “Açıköğretim
Materyal Ücreti” alınmayacaktır. ,," 12

2008 ÖSYM - Engelli Öğrenci alım puanları
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-43930/ozel-tiyatrolara-devlet-destegi-yonetmeligi.html
10
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130831-23-1.pdf
11
https://kayit.anadolu.edu.tr/tr/BasvuruYeni/EngelliOgretimGideri.htm
12
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/143113-08e12f17b1d526a20d16fceb7b5e965f.pdf
8
9
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5. İLETİŞİM HAKKI
Özel iletişim vergileri ilgili kanunun maddesi gereği engellilerden talep edilmez bu sayede
özel hizmet veren firmalar %50’ ye varan indirimler yapabilmektedirler.
Türk Telekom, sabit telefonlar için %40 ve üzeri engelliler için indirimli Sosyal Tarife Paketi
uygulamaktadır. Cep telefonu operatör şirketleri de %40 ve üzeri engelliler için indirimler
uygulamaktadır. Sabit internet hatları için de engellilere indirim uygulanmaktadır.13
6. İŞ VE İSTİHDAM
-

ÖMSS (Özürlü Memur Seçme Sınavı)

3 Ekim2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik 14 gereği tüm kamu kurum ve
kuruluşlarına özürlü memur alımları ÖMSS (Özürlü Memur Seçme Sınavı) ve lise mezunu
olamamış adaylar için kura sistemi ile atamlar yapılacak olup.15ÖMSS yönetmeliği ile gelen
yenilikler şöyledir;


Sınav iki yılda bir yapılacak olup, sınavın geçerlilik süresi iki yıldır.



Özürlü adayları için yaş sınırı yoktur.



Özürlünün alacağı puanla, atama öncesi kurumun belirleyeceği 5 kişiden oluşan bir atama
onay komisyonu ile engellinin başvurduğu posizyona engel durumunun uygun olup
olmadığı değerlendirildikten sonra atama onayı olumlu veya olumsuz bir şekilde
neticelendirilecektir.

7. ERKEN VE MALULEN EMEKLİLİK HAKKI
Çalışabilir durumda ona engellinin fiziki ve fizyolojik niteliklerine bağlı olarak verilen sağlık
raporundaki iş yapabilir % oranına tekabülen engellinin fiziki iş yapabilme kapasitesinin yanı
sıra fizyolojik maluliyeti oranında malulen erken emekli olabilmesi sağlanmaktadır. Normal
şartlarda sağlıklı biri 25 yıllık işgünü sigorta primi yatırırken engellinin durumuna bağlı
olarak en erken 15 yılda malulen emekli olabilmesi söz konusu olmaktadır. Yanlış ödemiş
olduğu prim hesabına göre aldığı emekli maaşı çalışırken aldığının %60 oranındadır. Hiç
çalışmamış, çalışamaz durumdaki engellilere bağlanılan malullük maaşı hakkı, Gazete ‘ye
göre cüz’i bir miktardır.16
Engellinin çalışamadığı süreler için geçmişe dönük sigorta primi ödemek hakkı talebi, ilgili
mevzuatlarda kişi engelli olsun veya olmasın; çalışmasa bile yurt dışında kaldığı süreyi,
anavatanına kesin dönüş yapacağını bildirdiği ve bunu resmileştirdiği zaman yurt dışında
kalmış olduğu süreyi (süre sınırlaması olmaksızın) geçmişe dönük prim borçlanması olarak
ödeyebilme hakkı ilgili mevzuatlarca sağlanmıştır.

13

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/BireyselUrun/Evde/Ses-Hizmetleri/Telefon/EvTelefonu/tarife#DigerTarifeler, ayrıca birçok GSM firması engellilere yönelik avantajlı tarife uygulamaktadır.
14
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111003-7.htm
15
http://www.dpb.gov.tr/dpb_duyuru_20111003.html
16
RG 1 Ağustos 2008 CUMA Sayı: 26954
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Türkiye'deki engellilerinde anayasanın eşitlik ilkesi gereği çalışamadıkları süreler için belli
şartlar altında geçmişe dönük prim borçlanma haklarının sağlanması konusunda ilgili insan
hakları dernekleri tarafından kamu davası açılarak bu hakkın kazanılması açısında talepte
bulunması gerekmektedir. Bu konuda belli başlı birkaç derneğin öngörülen kamu davası içi ön
çalışma yaptığı öngörülmektedir.
8. ENGELLİ MAAŞLARI, ENGELLİLERE ÖDENEN SOSYAL DESTEK
ÖDEMELERİ
Mevcut aylık sahiplerinin muhtaçlık durumu ve Sağlık Kurulu Raporları yenilenmeyecek olup
yılda bir kez yapılacak sosyal incelemeler yoluyla işlem tesis edilecektir. 2022 sayılı Kanuna
göre 5 çeşit aylık bağlanmaktadır.17 Bunlar;
1-Yaşlı Aylığı,
2-40-69 Arası Özürlü Aylığı,
3- %70 ve Üzeri Özürlü Aylığı,
4-18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı ve
5-Silikozis18 Aylığıdır.
9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Tüm bu sosyal, kültürel, ekonomik, ulaşım hakların sağlanması başta İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi olmak üzere birçok belgede, değinilen insan haklarındandır. Fırsat eşitliği ve özürlülüğe
temelde bir insan hakkı sorunu olarak yaklaşılmasının sonucu olarak; anayasamız ve buna bağlı
çıkarılan yasalarımız da evrensel ilkeler doğrultusunda devleti özürlülerin sorunlarına ilişkin
yükümlü kılmıştır.
Bunların uygulama alanları olan sosyal yaşamın kesintisiz ve özgürlükçü bir temel referansla
sağlanması oldukça önemlidir. Konu, sağlanan hakların dünya standartlarını yakalayacak biçimde
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin önemi nedeniyle ele alınmıştır.
KAYNAKÇA
2008 ÖSYM - Engelli Öğrenci alım puanları (01.06.2018)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2016). Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü internet sitesi.
http://eyh.aile.gov.tr/ mevzuat/ ulusal-mevzuat/kanun-hükmünde-kararnameler/(05.06.2018)
http://eyh.aile.gov.tr/data/ 551169ab369dc57100ffbf13/ Bülten_Nisan2016.pdf (05.06.2018).
http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/ kanunlar/(05.06.2018)
http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/anayasa (05.06.2018)
http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/yonetmelikler(05.06.2018)
17

http://www.engelliblog.com/2015/01/2015-engelli-vergi-indirim-oran-ve-tutarlari/
Silikozis, silika (SiO2) adı verilen maddenin uzun süre solunması sonucu gelişen kronik bir pneumoconiosis
(pnömokonyoz) tablosudur. Maden işçileri arasında bir dönem Dul Bırakan Hastalığı olarak anılmıştır.
18
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http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13108&MevzuatIliski=0&so
urceXmlSearch=Karayolu%20Ta%C5%9F%C4%B1ma%20Y%C3%B6netmeli%C4%
9Fi (01.06.2018)
http://www.alomaliye.com/2011/09/20/engellilere-tasit-aliminda-saglanan-otv-indirimindeyeni-gelismeler/ (01.06.2018)
http://www.atauni.edu.tr/userfiles/143113-08e12f17b1d526a20d16fceb7b5e965f.pdf
(01.06.2018)
http://www.dpb.gov.tr/dpb_duyuru_20111003.html(01.06.2018)
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-43930/ozel-tiyatrolara-devlet-destegi-yonetmeligi.html
(01.06.2018)
http://www.memurlar.net/haber/213499/(01.06.2018)
http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=253 (01.06.2018)
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 (07.06.2018)
http://www.turkishairlines.com/tr-TR/help/faq/discounts.aspx (01.06.2018)
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/BireyselUrun/Evde/Ses-Hizmetleri/Telefon/EvTelefonu/tarife#DigerTarifeler, ayrıca birçok GSM firması engellilere yönelik avantajlı
tarife uygulamaktadır. (01.06.2018)
https://kayit.anadolu.edu.tr/tr/BasvuruYeni/EngelliOgretimGideri.htm (01.06.2018)
R.G 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname Madde 3-4
R.G Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 25/8/2011 No: 652, Yetki Kanununun Tarihi: 6/4/2011 No:
6223, Yayımlandığı R.G.Tarihi: 14/09/2011 No:28054
R.G Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 3/6/2011, No: 633, Yetki Kanununun Tarihi: 6/4/2011, No:
6223, Yayımlandığı R.G. Tarihi: 8/6/2011, No: 27958
R.G Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 30/5/1997 No :573, Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996 No
:4216 , Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997 No :23011 (Mükerrer)
R.G Kanun Numarası: 2022, Kabul Tarihi: 1/7/1976, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:
10/7/1976 Sayı: 15642,
R.G Kanun Numarası: 2464, Kabul Tarihi: Tarih: 26/5/1981, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:
29/5/1981 Sayı: 17354,
R.G Kanun Numarası: 5216, Kabul Tarihi: 10/7/2004, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:
23/7/2004 Sayı: 25531,
R.G Kanun Numarası: 5271, Kabul Tarihi: 4/12/2004, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:
17/12/2004 Sayı: 25673,
R.G Kanun Numarası: 5275, , Kabul Tarihi: 13/12/2004, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:
29/12/2004 Sayı: 25685,
R.G Kanun Numarası: 5378, Kabul Tarihi: 1/7/2005, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7/7/2005
Sayı: 25868, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44
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R.G Kanun Numarası: 5393, Kabul Tarihi: 3/7/2005, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:
13/7/2005 Sayı: 25874,
R.G Kanun Numarası: 5774, Kabul Tarihi: 24/6/2008, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:
9/7/2008 Sayı: 26931,
R.G Kanun Numarası: 5825, Kabul Tarihi: 3/12/2008, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:
18/12/2008 Sayı: 27084,
R.G Tarih: 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer)
R.G Tarihi: 1/11/2011, No: 28102 (Mükerrer), Karar Sayısı: KHK/655, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
R.G.1 Ağustos 2008 CUMA Sayı: 26954
R.Ghttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111003-7.htm(01.06.2018)
R.Ghttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130503-1.htm
R.Ghttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130831-23-1.pdf (01.06.2018)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982
www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/belge/kararlar/d23/gkcetvel50.pdf (01.06.2018)
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TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Arda AKYILDIZ
Elazığ Fırat Üniversitesi, nihalardaa@hotmail.com
ÖZET
Avrupa Birliğine üye olma niyetiyle birlikte sosyal devlet olma yolunda büyük adımlar atmış
olan ülkemizin önünde önemli bir sorun olarak duran engelli politikalarına ilişkin geçmişten
günümüze pek çok düzenlemeler yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan “sosyal devlet”, “sosyal güvenlik hakkı” ve
“sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” ile ilgili düzenlemeler bakım
güvencesinin Anayasal temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm dezavantajlı vatandaşların
da kuşatıldığı hukuksal düzenlemelerin sağlanması toplumsal hayatın sorunsuz yaşanması için
oldukça önemlidir.
Günümüzde çok sayıda kişiyi ilgilendiren ve aynı zamanda sosyal açıdan büyük öneme sahip
olan engellilik konusunun, yakın gelecekte ülkemizin ve tüm dünyanın ilk gündem
maddelerinden olacağı aşikârdır. Bu nedenle çalışmada; Türkiye’de engellilere yönelik
izlenmekte olan politikaların temelini oluşturan anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname,
yönetmelik, tebliğ, genelge ve sirküler çok detaylandırılmadan ele alınarak incelenmeye
gayret gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Politikalar, Yasal Düzenlemeler, Anayasa, Kanunlar, Engelli
Politikaları
DISABILITY LEGISLATION IN TURKEY
ABSTRACT
In order to become a member of the European Union, a number of arrangements have been
made on disability policies, which have made great strides towards becoming a social state
from the past to the present.
Located in the Constitution of Republic of Turkey "social state", "social security rights" and
"needs to be protected, especially in terms of social security" is the basis of the constitutional
guarantee care about regulations. Therefore, the provision of legal arrangements in which all
disadvantaged citizens are surrounded is very important for the shortage of social life.
It is obvious that the issue of disability, which is of great interest to many people at the same
time and which is of great social importance, will be the first agenda items of our country and
the whole world in the near future. Therefore, in the study; constitution that forms the basis of
the policies being followed for the disabled in Turkey, laws, decrees, regulations, directives,
shown without effort as considering how many detailed circulars and circular.
Key Words: Social Policies, Legal Regulations, Constitution, Laws, Disability Policies,
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1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırlamış olduğu Dünya Engellilik Raporunda, bir milyardan fazla
insanın veya (2010 dünya nüfus tahminlerine göre) dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir tür
engellilik ile yaşadığının tahmin edildiği belirtilmektedir.1 Tüm toplumları ilgilendiren ve aynı
zamanda sosyal açıdan büyük öneme sahip olan engellilik konusunun, yakın gelecekte ülkemizin ve
tüm dünyanın ilk gündem maddelerinden olacağı aşikârdır.
Ülkemizde Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2002 yılında yapılan, “Türkiye Özürlüler
Araştırması 2002” ile ülkemizdeki özürlülüğün sayısal durumu tespit edilmiştir. Araştırmanın
sonuçlarına göre ülkemizde (genel nüfus 75.000.000 olarak kabul edildiğinde) 9.217.500 kişi özürlü
olarak yaşamını sürdürmektedir ve bunun genel nüfusa oranı %12,29’dur. Bunların %1,25’i
(yaklaşık 937.500) ortopedik özürlü, %0,60’ı (yaklaşık 450.000) görme özürlü, %0,75’i (yaklaşık
562.500) işitme veya dil ve konuşma özürlü, %0.48’i (360.000) zihinsel özürlü ve %9,70’i
(7.275.000)’i diğer (süreğen) hastalığı olanlardır. Günümüzde ise durum çok da farklı değildir. En
az bir engeli olduğunu beyan eden kişi sayısı 4 milyon 882 bin 841’dir. Diğer bir ifadeyle 2011
yılında toplam nüfusun %6,6’sının en az bir engeli vardır.2 Yaşlanmaya bağlı olarak hareket
kısıtlaması olanların sayısı buna dâhil değildir. Yaşlı grubunun da dâhil edilmesi durumunda, bu
sayının nüfusun % 15 oranına yaklaştığı tahmin edilmektedir.
Demografik yapımız içinde bu kadar büyük nüfusu engelli bireylerle ilgili olarak onların hayatına
katkı sunmak üzere bazı hukuksal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle ülkemizde
engellilerle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Bunlar
sırasıyla aşağıda verilmiştir.3
2. ANAYASADAKİ ENGELLİ HAKLARI
Anayasada4 engelliler ile ilgili bölümlerin bulunduğu maddeler aşağıdaki gibidir.
Kanun önünde eşitlik
Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri
sebeplerle
ayırım
gözetilmeksizin
kanun
önünde
eşittir.
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Engellilik Raporu Yönetici Özeti 2011 (www.who.int) (s.9) ; Aynı raporda; “15
yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını Dünya Sağlık Araştırması
(World Health Survey) 785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü (Global Burden of
Disease) çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin etmektedir. Dünya Sağlık Araştırması
bu kişiler arasından 110 milyon kişinin (% 2.2) işlevlerini yerine getirme konusunda çok ciddi zorluklar
yaşadığını tahmin etmekteyken, Küresel Hastalık Yükü – kuadripleji, şiddetli depresyon veya körlük gibi
durumlara denk düşen engellilik kategorisi olarak- “şiddetli engellilik” yaşayan kişi sayısını 190 milyon (% 3.8)
olarak tahmin etmektedir. 13 milyonu (% 0.7) “şiddetli engellilik” olmak üzere 95 milyon olarak tahmin edilen
çocuk engelliliğini (0-14 yaş) sadece Küresel Hastalık Yükü çalışması ölçmektedir” denilmektedir.
2
http://eyh.aile.gov.tr/data/551169ab369dc57100ffbf13/Bülten_Nisan2018.pdf
3
http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/anayasa
4
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer)
1
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(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul
ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
3. SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER
Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları
Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
Eğitim ve Öğrenim Kakkı ve Ödevi
Madde
42–Kimse,
eğitim
ve
öğrenim
hakkından
yoksun
bırakılamaz.
…
Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri
amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel
eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
4. ÇALIŞMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
Madde 50–Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel
olarak korunurlar.
Sosyal Güvenlik Hakları
Sosyal
güvenlik
bakımından
özel
olarak
korunması
gerekenler:
Madde 61–Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve
toplumda
kendilerine
yaraşır
bir
hayat
seviyesi
sağlar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve
kolaylıklar kanunla düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
5. KANUNLAR5
1- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme6
2-Engelliler Hakkında Kanun7

5
6

http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/ kanunlar/
Kanun Numarası: 5825, KabulTarihi: 3/12/2008, YayımlandığıR.Gazete: Tarih: 18/12/2008 Sayı: 27084,
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3-65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun8
4-Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında
Kanun9
5-Belediye Gelirleri Kanunu10
6-Belediye Kanunu11
7-Büyükşehir Belediyesi Kanunu12
8-Ceza Muhakemesi Kanunu13
9- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun14
6. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER15
1-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname16
2-Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname17
3-Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 18
4-Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname 19
7. YÖNETMELİKLER 20
1- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve
Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
Kanun Numarası: 5378, Kabul Tarihi: 1/7/2005, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7/7/2005 Sayı: 25868,
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44
8
Kanun Numarası: 2022, Kabul Tarihi: 1/7/1976, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/7/1976 Sayı: 15642,
9
Kanun Numarası: 5774, Kabul Tarihi: 24/6/2008, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 9/7/2008 Sayı: 26931,
10
Kanun Numarası: 2464, Kabul Tarihi: Tarih: 26/5/1981, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 29/5/1981 Sayı:
17354,
11
Kanun Numarası: 5393, Kabul Tarihi: 3/7/2005, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/7/2005 Sayı: 25874,
12
Kanun Numarası: 5216, Kabul Tarihi: 10/7/2004, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 23/7/2004 Sayı: 25531,
13
Kanun Numarası: 5271, Kabul Tarihi: 4/12/2004, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 17/12/2004 Sayı: 25673,
14
Kanun Numarası: 5275, , Kabul Tarihi: 13/12/2004, Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 29/12/2004 Sayı: 25685,
15
.http://eyh.aile.gov.tr/ mevzuat/ ulusal-mevzuat/kanun-hukmunde-kararnameler/
16
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 3/6/2011, No : 633, Yetki Kanununun Tarihi: 6/4/2011, No : 6223, Yayımlandığı
R.G. Tarihi : 8/6/2011, No : 27958 Mük
17
Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 25/8/2011 No: 652, Yetki Kanununun Tarihi: 6/4/2011 No: 6223, Yayımlandığı
R.G.Tarihi: 14/09/2011 No:28054
18
Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 30/5/1997 No :573, Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996 No :4216 , Yayımlandığı
R.G.Tarihi : 6/6/1997 No :23011 (Mükerrer)
19
Yayımlandığı R.G. Tarihi: 1/11/2011, No: 28102 (Mükerrer), Karar Sayısı: KHK/655, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak,
Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
20
http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/yonetmelikler
7
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2-Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
3-Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
4-Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri
Yönetmeliği
5-Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelik
6-Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
7-Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelik
8-Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği
9-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
10-Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği
Engelli kamu personel seçme sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkında
yönetmelik
11-Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları
Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
12-Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını
Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
13-Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
14-Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği
15-Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16-Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği
17-Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
18-Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik
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8. TEBLİĞLER 21
1-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
2-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:47)
3-Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)
4-Gümrük Muafiyeti Tebliğ (Sıra No:1)
5-Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)
6-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
7-Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)
8-Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
9-Şehir içi yollar kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik İçin yapısal önlemler ve
işaretlemelerin tasarım Kuralları ile ilgili tebliğ
10-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)
9. GENELGELER 22
1-2014/29 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı genelgesi
2-2014/11 sayılı Zihinsel ve Ruhsal Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri hakkında
genelge
3-2014/10 sayılı Özel Bakım Merkezlerine Yerleştirmede Öncelik hakkında genelge
4-2014/07 sayılı Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar hakkında
genelge
5-2014/01 sayılı Özel Bakım Merkezinde Çalıştırılması Zorunlu Personel ve İzinli/Refakatçi
Olma Durumu hakkında genelge
6-2013/20 sayılı Özel Bakım Merkezlerinin İhtiyaç Programı Erişilebilirlik Standartları
hakkında genelge
7-2013/11 sayılı İlk Kabul ve Müdahale Birimi hakkında genelge
8-2013/09 sayılı Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Sosyal İnceleme hakkında genelge

21
22

http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/tebligler
http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/genelgeler
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9-2013/08 Sayılı Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu hakkında Başbakanlık
genelgesi
10-2013/08 Sayılı Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Bireylerin Diğer
Hizmetlerden Yararlanması hakkında genelge
11-2013/02 sayılı Özel Bakım Merkezleri hakkında genelge
12-2012/26 Sayılı Evde Bakım Ücreti Geri Ödemeleri hakkında genelge
13-2011/01 Sayılı Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı
genelgesi
14-2010/79 sayılı Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Sağlık
Bakanlığı genelgesi
15-2010/73 Sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına ilişkin Sağlık Bakanlığı
genelgesi
16-2010/31 Sayılı Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi konulu Sağlık Bakanlığı
Genelgesi
17-2010/13 Sayılı Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler konulu Başbakanlık Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi
18-2010/12 Sayılı Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti konulu Başbakanlık Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi
19-2010/02 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında
Başbakanlık genelgesi
20-2009/12 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında
Başbakanlık genelgesi
21-2008/60 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu M.E.B. genelgesi
22-2008/07 Sayılı Bakıma Muhtaç Özürlülerin Acil Yerleştirme İşlemleri konulu Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi
23-2008/06 Sayılı Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Hizmet Binası Bünyesinde Bakıma
Muhtaç Özürlüler İçin Özel Bakım Merkezleri Açılması konulu Başbakanlık Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü genelgesi
24-2006/18 sayılı Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının
Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile ilgili Başbakanlık genelgesi
25-2006/15 sayılı Özürlülerin İstihdamı hakkındaki Başbakanlık genelgesi
26-2004/28 sayılı 2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Konulu Başbakanlık genelgesi
27-2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesi
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28-Malul, Gazi ve Engellilere Ait Araçların Park Etmeleri konulu İçişleri Bakanlığı genelgesi
29-Toplu Taşıma Hizmetleri hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesi
10. SİRKÜLERLER 23
1-Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları İle İstisnadan
Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması konulu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri
(12)
2-Sakatlık İstisnasından Yararlananlar Hakkında Özel Tüketim Vergisi Sirküleri (5)
11. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ülkemizde de, yakın aile ilişkilerinin vurgulandığı diğer kültürlerde olduğu gibi engellilere ve
yaşlılara bakmak ailelerin yükümlülüğünde görülmektedir. Kentleşme ve endüstrileşmeye
bağlı olarak ülkemizde hızlı bir nüfus ve sosyal değişim süreci yaşanmaktadır. Devlet, çeşitli
nedenlerle korunmaya muhtaç hale gelmiş kişilere, bireylerden hiçbir katkı beklemeden,
huzur ve refah ortamı oluşturarak çevreyle uyumlarını sağlayabilmeleri ve asgari bir hayat
düzeyinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için finansmanını devlet bütçesinden ya da
gönüllü kuruluşlardan sağladığı sosyal veya ekonomik tazmin, yardım, teşvik veya bakım
hizmetler sunmaktadır.
Ülkemiz nüfusundaki değişimlerin ve bu değişimlerin yansımalarının iyi değerlendirilmesi,
engellik ve yaşlanma olgusunun etkilerinin ülke için bir probleme dönüşmeden
çözümlenmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bakıma muhtaçlık olgusunun kendi başına bir
sosyal risk türü olmasından yola çıkarak, yoksulluk (gelir durumu) gibi ayrı sosyal şartlar
aranmaksızın bakıma muhtaç duruma gelmiş bütün kişileri sosyal güvenlik sistemine alacak
tamamlayıcı bir bakım güvence sisteminin sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.
2011 yılında yapılan sistem değişikliğiyle Bakanlık çatısında toplanan hizmetlerin Avrupa
Birliğine üye olma çabası içerisinde olan Türkiye’nin engelli politikasını yakın gelecekteki
sosyal ve ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak revize edilmesinin hatta yeniden
oluşturmasının önemli olduğu aşikârdır. Sosyal güvenlik reformu kapsamında bakım güvence
sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılırken, temel stratejik yaklaşım “bakıma muhtaç olan
herkese bakım güvence hizmetleri” sağlamak olmalıdır. Bakıma muhtaç her vatandaşımızın,
bakım hizmetlerinden yararlanabileceği sosyal bakım güvence sistemi oluşturulmalıdır.
KAYNAKÇA
2008 ÖSYM - Engelli Öğrenci alım puanları (01.06.2018)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) (2016); Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
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FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SICAKLIĞIN ÇIKIŞ GÜÇÜ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ADAK
Mardin ArtukluÜniversitesi, suleymanadak@yahoo.com
Dr. Hasan CANGİ
hasancangi@yahoo.com
ÖZET
Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en önemlisi güneş enerjisidir. Güneş enerjisi
sistemleri çevreyi kirletmezler ve de sessiz çalışırlar. Fotovoltaik (PV) panellerde
kullanılan yarı iletken malzemeler sayesinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür.
PV paneller birer enerji dönüştürücüdürler. Panel çıkış gücünü etkileyen birçok parametre
bulunmaktadır. Solar sistemde kayıplara neden olan parametreler, PV sistemde kullanılan
dönüştürücülerin kayıpları, panel üzerindeki gölgelenme ve kirlilik, panel yüzeyine gelen
güneş ışınımının miktarı, ortam sıcaklığı ve panelin eğim acısıdır. PV hücresi, güneşten
gelen ışığını direkt olarak gerilime dönüştürür. PV hücreler seri ve/veya paralel bağlanarak
PV paneller oluşturulur. PV paneller yapılarındaki yarı iletken malzemeye bağlı olarak
(%5 -%20) verimle çalışırlar. Güneş ışınım şiddeti ile sıcaklığın değişmesi panel çıkış
gücünü etkiler. Bundan dolayı güneş ışınım şiddeti ile sıcaklığın panel çıkış gücüne olan
etkisinin bilinmesi gerekir. Bu çalışmada Matlab/Simulink kullanılarak bir PV panelin
simulink eşdeğeri oluşturuldu. Ortam sıcaklığının yükselmesi durumunda Panel sıcaklığıda
artar. Sıcaklığın artması sonucunda panelin ürettiği akımın küçük oranlarda artmasına
karşılık, panel gerilimi ise sıcaklık ile ters orantılı olarak düşer. PV Panel gerilimdeki
azalma oranı, akımın yükselme oranına göre daha fazladır. PV panellerin çıkış gücü
sıcaklıkla ters orantılı olarak değişir. Ortam sıcaklığı arttıkça panelin çıkış gücü
düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: PV panel sıcaklığı, Altı darbeli kontrolsüz doğrultucu, Harmonik
bileşenler, Toplam harmonik distorsiyonu, Ortam sıcaklığı.

THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE OUTPUT POWER OF
PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEMS

ABSTRACT

Solar energy is the most important energy sources among the renewable energy. Solar
energy systems do not pollute the environment and work quietly. Thanks to the
semiconductor materials used in photovoltaic (PV) panels, solar energy is converted into
electrical energy. PV panels are energy converters. There are many parameters that affect
the panel output power. The parameters causing losses in the solar systems such as,
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losses of converters used in PV system, pollution and shadows formed on panel, amount
of solar radiation coming to the panel surface, ambient temperature and slope of the
panel. The PV cell directly converts sunlight to voltage. PV cells are connected in series
and / or parallel to create PV panels. PV panels work at (5% - 20%) yield depending on
the semiconductor material of the structure. The change in temperature with the intensity
of solar radiation affects the panel output power. Therefore, it is necessary to know the
effect of solar radiation intensity and temperature on panel output power. In this study,
simulink equivalent of a PV panel was created by using Matlab / Simulink. If the ambient
temperature rises, the panel temperature increases. As a result of the increase in
temperature, the current of the panel increases in small proportion, the panel voltage
decreases inversely with the temperature. The decrease in PV Panel voltage is higher
than the rate of increase in current. The output power of the PV panels varies inversely
with the temperature. The output power of the panel decreases as the ambient
temperature increases.
Key words: Temperature of PV panel, Six pulse uncontrolled rectifier, Harmonic
components, Total harmonic distortion, Ambient temperature.
GIRIŞ
Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamada mevcut fosil kaynakların yetersiz kalması alternatif
enerji kaynaklarını geliştirme çalışmaları günümüzde hız kazanmaktadır. Klasik yöntemlerle
yapılan fosil yakıt kaynaklı enerji üretimi, doğada onarılması imkânsız ve geniş ölçekli
zararlara yol açmaktadır.

Karbondioksit yaymadığı için yerkürenin ekolojik dengesine

bozmaz. Bundan dolayı, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine sebep olan klasik fosil yakıt
kaynaklı enerji üretim sistemleri yerine, çevresel etkileri az olan, sürdürülebilirlik ve
yenilenebilirlik özelliği olan enerji kaynaklarını bulmak, yeni teknolojiler geliştirmek
günümüzde zorunlu hale gelmektedir.
Güneş enerjisinin yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, hareketli parçaların olmaması
nedeni ile kolay, kolay arızalanmaması gibi avantajları bulunmaktadır. Sağladığı
avantajlardan dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sürekli artmaktadır Güneş
enerjisi güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarından birisidir. Sınırsız ve bedava enerji
kaynağı olan güneş enerjisini kullanır. Fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve
doğalgaz gibi kaynaklar yenilenebilir değildir [1-3].
Hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde çok enerji üretilir düşüncesi doğru değildir.
Fotovoltaik (PV) panellerin gölgede kalması verimliliğini etkilediğinden gölgeye neden olan
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dağlar, ağaçlar, yüksek binaların bulunduğu ortamlardan mümkün mertebe kaçınılmalı, PV
tesisleri buralara kurmamalıyız Şekil 1’de PV panele ait simulink eşdeğer verilmiştir.

Şekil 1. PV panel Simulink eşdeğeri

PV hücreler yüzeylerine gelen güneş ışınımı ile orantılı olarak DC elektrik enerjisi üretir.
Hücrelerin içeriği silisyum veya benzer maddelerle tasarlanır ve yarı iletken malzemeden
yapılmışlar. PV hücreler birleşerek güneş panellerini oluşturur. Bu panellerin çalışmasını
etkileyen bazı parametreler vardır. Bu parametreler panel çıkış gücünü önemli miktarlarda
etkilerler. PV hücrelerde güneşten gelen ışınımın bir kısmı emilir ve elektrik enerjisine
dönüştürülür [2-4]. Diğer kısmı ise PV hücreler tarafından soğurulmadan modül yüzeyinden
geri yansırlar. Yansımayı en aza indirmek için yüzey kaplama camlarının yapısı önemlidir.
Günümüzde en çok kullanılan PV hücreler; Kristal Silisyum, Bakır İndiyum, Diselenid,
Kadmiyum Tellürid, Galyum Arsenit ve Amorf Silisyum ‘dur.
Güneş enerjisi PV paneller sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülür [5-7].

Panellerde

üretilen enerji ile ilgili birçok yayın bulunmaktadır. Bu makalede farklı olarak PV sistemde
üretilen gücün sıcaklık ve ışımaya bağlı değişiminin analitik ifadesi bulunmuştur [6-8]. Güç
sisteminin eşdeğer simulink devresi Matlab/Simulink paket programı yardımı ile
gerçekleştirilmiştir.
PV güç sistemlerde verim panelin imal edildiği malzemeye bağlı olarak (%5- %20) arasında
değişmektedir.

PV sistemler standart test koşullarında nominal değerlerde güç üretirler.

Standart test koşulları (STK), panele dikey gelecek şekilde 1.000 (W/ m²) ışınım değeri,

25

(°C) PV hücre sıcaklığı ve AM 1,5 hava kütlesi ortamında PV panel test edilirler. FV
panelde kirlenme, ışınlarının geliş açılarının eğik olması, gölgelenmeler ile ortam sıcaklığının
aşırı sıcak veya aşırı soğuk olması PV sistemin verimine etki ederler [9, 10].
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1. GELİŞME

PV hücre sıcaklığı ortam sıcaklığı ve güneşten gelen ışımanın değişmesi ile orantılı bir şekilde
değişir. PV hücrelerin ısınması sonucunda akım değeri artar. Buna karşılık gerilim değeri
azalır. Gerilim değerindeki azalma fazla olduğundan PV hücrenin çıkış gücünde da azalmalar
oluşur.

Herhangi bir PV hücredeki gölgelenme başka bir PV hücrenin performans

parametrelerini de etkiler. PV hücre yüzeyindeki gölgelenme sistemin veriminin düşmesine
neden olur [11-13]. Genellikle solar hücreler gün boyu homojen olmayan güneş ışınımına
maruz kalırlar. Solar panelde küçük bir gölgelenme etkisine maruz kalsa bile PV panelin çıkış
gücü oldukça azalır. PV panellerde gölgelenme durumunda (P-V) eğrisinde gösterildiği gibi
birçok maksimum güç noktası oluşur [12-14]. Bu güç noktalarından sadece 1 tanesi genel
diğerleri yerel noktalardır.

Maksimum güç noktası için yapılacak yazılım programında

panelde gölgelenme durumunda oluşan yerel maksimum güç noktalarına takılmadan genel
olan maksimum güç noktasına ulaşması sağlanmalıdır.
PV panelli sisteminden enerji üretimi hesabında bölgenin güneşlenme süresi ile panelin
sistemin çıkış güçü artırılır. Şekil 2’de PV hücrenin elektriksel eşdeğeri verilmiştir. PV
hücrenin eşdeğer devresi, akım kaynağı buna parallel bağlı diyot ile seri ve parallel
dirençlerden oluşmaktadır [15, 16]. Çok miktarda PV hücre birbirine parallel ya da seri
bağlanarak çıkış güçü artırılır. PV hücrenin eşdeğeri Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. PV hücrenin eşdeğer devresi

Şekil 2’de, Iph, fotonların ürettiği akımı, Rs, seri direnci, Rsh, paralel direnci, n, ideallik
faktörü, V, PV hücrenin çıkış gerilimini göstermektedir[17, 18]. PV hücrede foton akımı
güneşli tam açık havada en fazladır, buna karşılık bulutlu veya kapalı havalarda güneşten
gelen ışımaya miktarına bağlı olarak foton akımında azalmalar gözlenir. Bunlara ek olarak
bulutlu havalarda kısa devre akımında (Isc) azalmalar gözlenir. Şekil 2’deki devrenin
analizinden PV hücrenin çıkış akımı,
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𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒

−

𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠 )
𝑛𝑘𝑇𝑐

− 1) − (

𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

)

(1)

formulü ile bulunur. Burada k, Boltzmann sabitini, q elektron yükünü ve I0 diyotun ters
doyma akımını göstermektedir. Rsh direnci FV hücredeki sızıntı akımlarını, Rs direnci ise
çıkıştaki gerilim düşümünü ifade etmek için kullanılmıştır.

Eşdeğer devredeki, R sh, paralel

direncinin değeri, Rs, seri direncinden oldukça büyüktür. PV hücre sıcaklığı yanız ortam
sıcaklığına değil güneşten gelen ışımaya bağlı olarak değişir [19]. PV hücreye gelen ışımanın
enerjiye dönüşmeyen kısmı ısı olarak hücreden dışarı çıkar. PV sistemin verimi sıcaklık
artıkça artmamaktadır. PV güneş hücrelerinin ısınması sonucu akım değeri artarken, gerilim
değeri düşer. Gerilimde ki düşüş akıma nazaran fazla olduğundan çıkış gücünde de düşüş
gerçekleşir çünkü güç değeri akım ile gerilimin çarpımıdır. Sonuç olarak ortam sıcaklığının
yüksek değerlerinde PV sistemde üretilen enerji miktarı düşmektedir. Hücre sıcaklığı (Tc ),
𝑇𝑐 = 𝑇𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚 +

𝑇𝑛𝑜𝑚 −20
0,8

∗𝐺

(2)

formülü ile bulunur. Burada Tc, PV hücre sıcaklığını (oC), Tortam, ortam sıcaklığını (OC), G,
güneşten gelen ışımayı (w/m2) göstermektedir. PV hücrelerin yüksek sıcaklıkta verimlerinin
yüksek olduğu düşüncesi yanlıştır. PV hücreler düşük sıcaklıkta ve yüksek ışımada verimleri
yükselir. Hücrenin eşdeğer devresinde Rsh =∞ açık devre alındığında, PV hücre akımı,
𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒

−

𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠 )
𝑛𝑘𝑇𝑐

− 1)

(3)

olarak bulunur. PV sistemde akımı artırmak için PV hücreler paralel bağlanır. PV hücreler
fotovoltaik prensiplere dayalı olarak çalışırlar. Yüzeylerine ışık düştüğünde uç terminallerinde
gerilim indüklenir ve bu gerilim değeri 0,5 V çınarındadır. PV hücrelerin verdiği enerji,
yüzeylerine güneşten gelen ışıma enerjisidir. PV hücrenin gerilimi,
𝑉=

𝑛𝑘𝑇𝑐
𝑞

𝐼𝑝ℎ +𝐼0 −𝐼

𝐿𝑛 (

𝐼0

) − 𝐼𝑅𝑠

(4)

şeklinde bulunur. PV hücrede indüklenen gerilim, hücre yüzeyine gelen ışık şiddeti ile
orantılıdır. PV hücre çıkış uçlarına yük bağlanırsa yük üzerinden bir akım akar. Ns, PV
panelde kullanılan seri hücre sayısını ve Np, panelde kullanılan paralel hücre sayısını gösterir.
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Seri hücre sayısı ile gerilimi değeri arttırırken paralel hücre sayısı ile panel çıkış akımı değeri
arttırır. Ns ve Np değerleri dikkate alındığında PV panel akım değeri,

I = Np Iph − Np I0 (e

−

V IR
q( + s )
Ns Np
nkTc

1

− 1) − 𝑁 (
𝑝

𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

)

(5)

formulü ile bulunur. Paralel bağlı Rsh, direncinin değeri, seri bağlı Rs, direnci değerinden
oldukça büyüktür. Bundan dolayı Rsh =∞ açık devre alındığında, PV panel akımı,

I = Np Iph − Np I0 (e

−

V IR
q( + s )
Ns Np
nkTc

− 1)

(6)

formülü ile bulunur. PV panelin çıkış geriliminin değeri,
V=

nkTc
q

I

Ln ( ph

+I0 −I+Np
I0

) − RsI

(7)

formülü ile hesaplanır. PV panel etiketteki değerleri normal koşullar altında tespit edilen
değerlerdir. PV panel yüzeylerine güneşten ışınım enerjisinin az bir kısmı emilir ve PV
hücrelerce elektrik enerjisine dönüştürülür.
Işınımın diğer kısmı PV hücreler tarafından geri yansıtılır. Yansıyan bu kısmı en aza
düşürmek için panel yüzeyini kaplayan malzemenin cinsi önemlidir. Güneşten gelen ışınımın
emilimini artırmak için değişik PV hücreler kullanılır. Sıcaklığın çok artığı ortamlarda monokristalden yapılan PV hücreler Polikristalden yapılanlara göre verimleri daha yüksektir. PV
panel güç çıkışı ile panel sıcaklığı arasında ters orantı vardır. Panel sıcaklığı yükseldikçe PV
panelin ürettiği güç azalır.
Yüksek sıcaklık sonucu oluşan kayıplar, direkt olarak PV hücre sıcaklığı ile doğru orantılıdır.
Ortam sıcaklığı yükseldiğinde buna bağlı olarak hücre sıcaklığı da yükselir. Bu da üretilen
enerjinin azalmasına neden olur, Sıcaklığın artması ile PV hücrenin kısa devre az miktarda
akım artarken, acık devre gerilimi akıma göre daha fazla artar. Buna göre sıcaklığa bağlı PV
hücre parametreleri aşağıdaki gibi yazılabilir; İşletme sıcaklığı ΔT kadar artarsa akım ve
gerimin formülü,
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I = I0 (1 + α∆T)

(8)

Gerilim değeri,
V = V0 (1 − β∆T)

(9)

Güç ifadesi,
P = I ∗ V = [ I0 (1 + α∆T)] ∗ [V = V0 (1 − β∆T]

(10)

Olarak bulunur. Burada, I0 ve V0 ifadeleri referans sıcaklıktaki akım ve gerilim değerleridir. α
akıme β gerilimin sıcaklık katsayılardır. Sıcaklığa baplı kısa devre akımı,
Isc = Isc [1 + αIsc (Thücre − 25)]

(11)

Formulü ile bulunur. Sıcaklığa baplı maksimum güç akımı,
Imp = Imp [1 + αImp (Thücre − 25)]

(12)

Şeklinde bulunur. Sıcaklığa baplı açık devre gerilimi,
Voc = Voc [1 + βVoc (Thücre − 25)]

(13)

formulü ile bulunur. Sıcaklığa baplı maksimum güç gerilimi,
Vmp = Vmp [1 + βVmp (Thücre − 25)]

(14)

şeklinde bulunur. Herhangi bir sıcaklık değerindeki maksimum panel çıkış gücü,
Pm = Pm,STC [1 − μP (Tc − 35)]

(15)

Formulü ile bulunur. Burada, Pm herhangi bir sıcaklık değerindeki panel çıkış gücünü, Pm,STC
standart test koşullarında panel çıkış gücünü, μP panel gücünün sıcaklığa bağlı katsayısı, Tc
hücre sıcaklığını göstermektedir.
Örnek: Polikristal hücrelerden imal edilen PV panelin çıkış gücü 280 W’tır.

( μP =

0,0045 1/oC )
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Hücre çalışma sıcaklığının 50 oC olması durumunda panel çıkış gücünü bulalım.
(15) denkleminden,
Pm = 280[1 − 0.0045(50 − 35)] = 261.1 V
Olarak bulunur. Sıcaklık artıkça panel çıkış gücü düşmektedir. Hücre sıcaklığı ortam
sıcaklığından başka güneş ışamasına bağlı olarak değişir. PV hücreye gelen ışıma enerjisinin
elektrik enerjisin dönüşmeyen kısmı ısı olarak hücrede açığa çıktığından dolayı “Nominal PV
hücre çalışma sıcaklığı”, Tnom ile tanımlanır. Tnom, ortam sıcaklığı 20 0C, güneş ışımasının
0,8 (kW/m2 ) ve rüzgar hızının 1 (m/s) için tanımlanır. Farklı ortam sıcaklıkları için hücre
sıcaklığı aşağıdaki gibi hesaplanır.
PV panelin ürettiği güç değeri, güneşten gelen ışımanın eğimli veya dik oluşuna, panel
yüzeylerinin kirlilik oranını ile havanın bulutlu veya açık olmasına bağlı olarak değişir. PV
panellerin kirlenmesi verimi oldukça azaltır. Bu çalışmada PV sisteme ilişkin eşdeğer
simulink devresi Matlab/Simulink yardımı ile gerçekleştirildi.

Şekil 3’te PV panele ait

simulink eşdeğer verilmiştir.

Şekil 3. PV panelin simulink eşdeğeri (T=25 oC , G=1000 w/m2)

PV panellere güneşten gelen ışınımın belirli bir miktarı paneller tarafından absorbe edilir.
Absorbe edilen bu miktar elektrik enerjisine dönüştürülür, diğer kısmı PV hücre tarafından
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ortama ısı olarak verilir. PV Panel yüzeye iletilen ışınımın absorbe edilen miktarının
arttırılması için mono kristal malzemeden yapılmış PV paneller kullanılmalıdır. Mono
kristalden yapılmış paneller polikristalden yapılmış panellere nazaran daha verili çalışırlar.

Şekil 4. PV panellerin çıkış akımı (25 oC sıcaklık ve 1000 w/m2 Işıma değerinde)

FV panellerde atmosferik ve çevresel etkiler verimlilik üzerindeki negatif etkileri vardır. Bu
etkinin oranı azaltma faktörü ile tanımlanır. Bu faktörde, yıl boyunca havanın bulutlu olduğu
süre, FV panel yüzeyindeki toz miktarı, sıcaklık değerleri, hava kirleten nesneler, yıl içi yağan
kar

miktarı,

gölgelenme

süresi

ve

benzeri

parametreler

etkindir.

Bulunan

parametrelerin değerleri verimlilik bulmada kullanılır. Şekil 5’te PV panelde üretilen gücün
gerilime bağlı değişim grafiği verilmiştir.

Şekil 5. PV panellerin çıkış gücü ((25oC ) sıcaklık ve 1000 (w/m2) ışıma değeri için)

Matlab/Simulink yazılım programı ile PV sistemin eşdeğer simulink oluşturuldu. Simulink
üzerinde değişik parametre değerleri için çıkış I-V ile P-V eğrilerin analizi oldukça kolaylaşır.
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Görsel bir yapıya sahip olan Matlab/simulink PV sistemlerin analiz ve sentezinde kolaylıklar
sağlanabilir. Simulink programda değişik sıcaklık ve ışıma değerlerinde çıkış gerilim ve güç
değerleri kolaylıkla bulunabilir.

Şekil 6. PV panellerin çıkış akımı (55oC sıcaklık ve 1000 w/m2 Işıma değerinde)

PV panellerin seri bağlanması sonucunda çıkış gerilimin değeri artmaktadır.

Daha üst

değerlerde gerilim ihtiyacı durumunda seri bağlanacak PV panellerin adedini artırmalıyız.
Seri bağlamada panellerin tümünden aynı akım değeri geçer. Bağlantılar paneller üzerindeki
konektörler ile yapılır. PV paneller seri bağlanmasında panelin artı ucu ardışık gelen panelin
eksi ucuyla birleştirilir. Güneşten gelen ışınım şiddeti ile panellerin eğim açıları FV sistemin
çıkış gücünü doğrudan etkilemektedir. Güneşten gelen ışınım şiddetinin düşmesi veya eğik
gelmesi FV panelin çıkış gücünü de düşürmektedir.
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Şekil 7. PV panellerin çıkış güçü (55oC sıcaklık ve 1000 w/m2 Işıma değerinde)

Ortam sıcaklığı yükselirse, PV hücre sıcaklığı da yüksellir, bu da üretilen enerjinin
azalmasına neden olmaktadır. Sıcaklığın artması ile PV hücrenin kısa devre akımı az miktarda
artarken açık devre gerilimi ise azalmaktadır. Bu şekilden anlaşılacağı üzere, belirli bir
sıcaklık aralığının dışında panel sıcaklığı yükseldikçe PV panelden alınan güç azalmaktadır.
Sıcaklıktan kaynaklanan kayıplar, direkt olarak hücre sıcaklığı ile doğru orantılıdır. PV
panellerin camlarının kirlenmesi, güneşten gelen ışınların sabah ve akşam saatlerinde eğik
gelmemesi, PV panel sıcaklığının oldukça sıcak veya soğuk olması FV dizininin veriminin
azalmasına neden olur.

Şekil 8. PV panellerin çıkış akımı (5oC sıcaklık ve 1000 w/m2 Işıma değerinde)

PV panel çıkış gücü ile panel sıcaklığı arasında ters orantılı değişim vardır. Panel sıcaklığı
yükseldikçe PV panelden alınan güç azalır. Sıcaklıktan artışından kaynaklanan kayıplar,
direkt olarak hücre sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Eğer ortam sıcaklığı yükselirse, hücre
sıcaklığı da yükselir, bu da panelin çıkış gücünü ve üretilen enerjinin azalmasına sebep olur.
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Şekil 9. PV panellerin çıkış güçü (5oC sıcaklık ve 1000 w/m2 Işıma değerinde)

PV panellerin simülasyon sonuçları PV panellerde ısınmanın, çıkış gücün üzerinde ne kadar
etkin olduğu görülmektedir. PV panellerin sıcak havalarda aşırı ısınması sonucunda gerilim
düşümleri ve kayıplar oluşur. Mono kristal malzemeden yapılan PV paneller sıcaklığın
yüksek olduğu bölgelerde polikristalden yapılan güneş panellerine göre daha fazla enerji
üretirler. Sıcak iklimin hakim olduğu bölgelerde mono kristal malzemeden yapılmış paneller
kullanılmalıdır.
3. SONUÇLAR
Çalışmanın sonucunda, sıcak havalarda daha fazla enerji üretimi olur, düşüncesinin doğru
olmadığı görülmüştür. Sıcak yerlerde hava sirkülasyonu sonucu panel sıcaklığı azaldığında
enerji üretiminin ve verimide artar. Buna karşılık hava sirkülasyonu olmayan bölgelerde
enerji üretiminin ve verimide azalır.
PV panelde verim düşüklüğüne neden olan panel yüzeyine yansımayı azaltmak için panel
yüzeyinin kaplandığı malzeme cinsinin ışımayı en az miktarda yansıtması gerekir. PV
paneller maksimum verimi güney cephesine yönlendirildiklerinde vermektedirler. PV
panellerin çıkış güç toleransı ±%2,5 ile ±%5 arasında değir. 280 W’lık bir panelin güç
toleransı %4 ise gerçek çıkış gücü 291,2 W ile 268,8 W arasında değişir. Bu tolerans değeri
PV sistemde uyumsuzluk (mismatch) kayıplarını arttırır. Toleransı değeri düşük panellerin
seçilmesi gerekir.
Ortamın sıcaklığı yükseldiğinde hücre sıcaklığı da buna paralel yükselir. Bunun sonucunda
PV panelde kayıplar ortaya çıkar. Bu kayıpları en aza indirmek için PV panel soğutulur.
Tesisin kurulacağı bölgede PV panelleri konumlandırmadan önce bölgedeki yıllık sıcaklık
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değerleri ile güneşlenme süreleri araştırılıp ve buna göre konumlandırma yapılmalıdır. PV
panellerin çıkış gücü ile panel sıcaklığı ters orantılıdır. Panel sıcaklığı artıkça PV panel gücü
azalır. Sıcaklık sonucu oluşan kayıplar PV hücre sıcaklığı ile orantılıdır. Ortamın sıcaklığı
yükseldiğinde PV hücre sıcaklığında artar. Sıcaklığın artması çıkış gücünün azalmasına sebep
olur.
Teşekkür
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ÖZET
Günümüzde güç elektroniği tabanlı cihazların kullanımının artması güç sistemlerinde
harmonik bileşenlerin artmasına neden olmuştur.
Çünkü bu cihazlarda kullanılan
anahtarlama elemanları non-lineer karakteristiklidir. Güç elektroniği tabanlı cihazların
kullanımının artması ve bu cihazlarda kullanılan anahtarlama elemanlarının non-lineer
özellikte olması güç sistemlerinde harmonik bileşenlerin oluşmamasına neden olmaktadır.
Bu durum güç kalitesini ciddi bir biçimde etkilemektedir. Harmonik bileşenler non-lineer
elemanlar veya non-sinusoidal kaynaklardan herhangi birisinin güç sisteminde bulunması
sonucunda oluşur. Harmonik bileşenler sinüzoidal olan akım ve gerilim olan dalga formlarını
bozarlar. Bu dalgalar non-sinüzoidal dalga olarak adlandırılırlar. Nonlineer dalga temel
bileşen ile sinüzoidal dalgalardan oluşur. Non-sinüzoidal dalgalar Fourier analizi yardımıyla
temel bileşen ve diğer harmonik bileşenler cinsinden ifade edilir. Harmonik bileşenler
elektrik tesislerinde; ek enerji kayıplarına, ek gerilim düşümlerine, güç sisteminde rezonans
olaylarına, güç faktörünün düşmesine ve tüketicinin düşük kaliteli enerji kullanmasına
neden olurlar. Özellikle AC/DC dönüştürücüler elektrik tesislerinde önemli bir harmonik
kaynağıdırlar. Bu çalışmada güç sisteminde bulunan altı darbeli kontrolsüz doğrultucunun
Matlab/Simulink'te eşdeğeri oluşturuldu. Sisteme ait eşdeğer devreden yararlanarak
kontrolsüz doğrultucunun harmonik analizi yapıldı. Altı darbeli kontrolsüz doğrultucuda
etkin bir biçimde 5., 7., 11. ,13.,
harmonik bileşenler bulunmaktadır. Altı darbeli
kontrolsüz doğrultucunun giriş akımı toplam harmonik distorsiyonu (THDI ) %30.8 olarak
ölçüldü. THDI değerinin azaltılması için 12, 24, veya daha yüksek darbeli doğrultucular
kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Altı darbeli kontrolsüz doğrultucu, Harmonik bileşenler, Toplam
harmonik distorsiyonu, Temel bileşen, Güç kalitesi.
COMPUTER AIDED ANALYSIS OF SIX PULSE UNCONTROLLESS RECTIFIERS
AS HARMONIC SOURCE

ABSTRACT
Nowadays increased use of power electronics based devices has caused harmonic components
to increase in power systems, because the switching elements used in these devices are nonwww.zeugmakongresi.org/
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linear characteristic. This affects power quality significantly. Harmonic components occur
as a result of the presence of any non-sinusoidal or nonlinear elements in the power system.
Harmonic components distort current and voltagre waveforms which are sinusoidal. These
waves are called non-sinusoidal waves. The nonlinear wave consists of the basic component
and sinusoidal waves. Non-sinusoidal waves are expressed in terms of basic component and
other harmonic components by Fourier analysis. Harmonic components in electrical
installations; additional energy losses, additional voltage drops, power system resonance
events, power factor reduction and they cause the consumer to use low quality energy.
Especially AC / DC converters are an important source of harmonics in electrical plants. In this
study, the six-pulse uncontrolled rectifier in the power system was created in Matlab /
Simulink. Harmonic analysis of the uncontrolled rectifier was performed by using the
equivalent circuit of the system. There are 5., 7., 11., 13.,. etc. harmonic components in the
six-pulse uncontrolled rectifier. Total harmonic distortion of input current of six-pulse
uncontrolled rectifier (THDI) was measured as 30.8 %. 12., 24.., or hingher pulse rectifiers
are used to reduce the THDI value.
Key words: Six pulse uncontrolled rectifier, Harmonic components, Total harmonic distortion,
Basic component, Power quality.
1.GİRİŞ
Günümüzde elektrik enerjisinin tüketimi gün be gün artmaktadır. Yaşama sağladığı bu katkılar
nedeni ile bu enerjinin kaliteli olması gerekmektedir. En genel anlamda, kaliteli bir elektrik
enerjisini belirleyen kriterler, enerjinin sürekliliği, gerilim ve frekansının sabitliliği güç
faktörünün bire yakınlığı, harmonik distorsiyonun standartlarca ifade edilen limit değerlerin
altında olması gerekmektedir. Kaliteyi belirleyen bu kriterlerin, elektrik enerjisinin üretimi,
iletimi ve dağıtımı sırasında sağlanması gerekmektedir. Güç sistemlerinde başlangıcından beri
non-lineer elemanlar ve non-lineer yükler var olmuştur. Non-lineerlik etkisi ve non-lineer
eleman sayısı, harmonik üreten elemanların güç sistemine bağlanmasıyla hızlı bir şekilde
artmıştır.
Güç sistemine bağlanan elemanların akım ve gerilim şeklinin sinüzoidal ve 50 Hz frekansta
olması istenir. Bu durum sisteme lineer elemanların bağlanması sonucu elde edilebilir.
Günümüzde gittikçe artan sayıdaki non-lineer elemanların güç sistemine bağlanması ile
sinüzoidal olmayan büyüklüklere ortaya çıkmakta ve bunlar da harmonikleri doğurmaktadır.
Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara “harmonik bileşen” adı verilir.
Üç fazlı kontrolsüz doğrultucular ağırlıklı olarak kesintisiz güç kaynakları, değişken hızlı
motor sürücüleri, doğru akım elektrik makineleri ve şarj sistemleri gibi uygulamalarda
kullanılmaktadırlar. Bu doğrultucular 5., 11., 13., 19., gibi tek mertebeli harmonik bileşenleri
şebekeden çekerler. Bu doğrultucunun kullanıldığı güç sisteminde harmonikleri bileşenleri
azaltmak ve güç faktörünü yükseltmek için aktif ve pasif filtreleme uygulanabilir. Şebeke
tarafına LC, LCL veya LCLL gibi pasif filtreler eklenerek harmonik bileşenler büyük ölçüde
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azaltılabilir. Ancak pasif filtreler, 5. , 7. , veya 11., 13., harmonik bileşenlerle rezonans riski
oluşturabilir. Ayrıca yük değişimlerinde pasif filtreler yetersiz kalmaktadırlar.
Harmonikler genel olarak devredeki elemanın özelliğine ve kaynağın durumuna göre ortaya
çıkarlar. Eğer devrede non-lineer elemanlar veya non-sinüzoidal kaynaklar bulunacak olursa
veya bunların her ikisinin de olması durumunda meydana gelirler. Bu şekilde çeşitli elemanlar
veya olaylar sonucunda enerji sistemindeki sinüzoidal dalga biçimi bozulur. Bu bozuk dalgalar
“non-sinüzoidal dalga” olarak adlandırılır. Non-sinüzoidal dalga biçimleri, periyodik olmakla
birlikte sinüzoidal dalga ile frekans ve genliği farklı diğer sinüzoidal dalgaların toplamından
oluşmaktadır. Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara “harmonik bileşen” adı verilir.
2. GELİŞME
Güç elektroniği elemanları ve çeşitli non-lineer elemanların her gecen gün artış göstermesi
enerji sisteminde dolaşan non-sinüsoidal büyüklüklerin artmasına neden olmaktadırlar. Bunun
bir sonucu, akım yada gerilim için harmonik distorsiyonu da artmaktadır. Elektrik güç
sistemlerinde harmonikdistorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük uzaklıkta bulunan
mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki kirliliktir. Statik
dönüştürücülerin kullanın arması ile bu kirlilik oranı gün be gün artmaktadır.
Doğrusal olmayan bir elemanın akım – gerilim karakteristiği doğrusal değildir. Bu eleman tam
sinüs biçimli bir gerilim kaynağına bağlandığında elemanın akımı,tam sinüs biçimli bir akım
kaynağına bağlandığında elemanın gerilimi harmonik bileşenler içerecektir. Non-lineer bir
elemanın akım veya gerilimlerinden herhangi birisi veya ikisi birden harmonik bileşenler içerir.
Fakat her ikisi birden tam sinüs biçimli olamazlar.
Toplam harmonik distorsiyonu, harmonik bileşenlerin temel bileşene göre seviyesini
belirlemede dikkate alınan en önemli ölçüttür. Sinüsoidalden uzaklaşmayı, distorsiyonu diğer
bir deyişle bozulmanın derecesini belirtir. Bu büyüklükler harmonikli dalganın sinüsten
uzaklaşmasının bir ölçüsüdür. Hem gerilim, hem de akım için verilebilir.
1/ 2

1   2
THDV 
 U n 
U1  n2 

(1)

şeklinde ifade edilir. Akım toplam Harmonikdistorsiyonu (akım bozulma faktörü ) THD I,
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1/ 2

1 

THDI    I n2 
I1  n2 

(2)

şeklinde tanımlanır. Değerleri ne kadar küçük olursa,enerji tesislerindeki akım ve gerilimin
değeri sinüs eğrisine daha yakın olur. Son yıllarda non-lineer yüklerdeki artış dikkate
alındığında, harmoniklerin yakın gelecekte enerji sistemimizi büyük oranda etkileyecekleri
gözükmektedir.
Eğer devrede non-lineer elemanlar veya non-sinüzoidal kaynaklar bulunacak olursa veya
bunların her ikisinin de olması durumunda harmonikler meydana gelir. Bu şekilde çeşitli
elemanlar veya olaylar sonucunda enerji sistemindeki sinüzoidal dalga biçimi bozulur. Bu
bozuk dalgalar “non-sinüzoidal dalga” olarak adlandırılır. Non-sinüzoidal dalga biçimleri,
periyodik olmakla birlikte sinüzoidal dalga ile frekans ve genliği farklı diğer sinüzoidal
dalgaların toplamından oluşmaktadır. Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara “harmonik
bileşen” adı verilir. Güç sistemindeki sinüsoidal dalganın simetrisinden dolayı 5., 7.,11,.... gibi
tek harmonik bileşenleri bulunur. Sinüzoidal olmayan peryodik bir fonksiyonun Fourier analizi
aşağıdaki gibi yazılabilir.


f (t )  A0   ( An Sinnt  Bn cos nt )
n 1

(3)

A0 ifadesi,
A0 

1 2
 f (t )dt
2 0

(4)

Fourier katsayılarından An ifadesi,
An 

1 2
 f (t )Cosntdt
2 0

(5)

Diğer Fourier katsayısı Bn ifadesi,
Bn 

1 2
 f (t )Sintdt
2 0

(6)

(5) ve (6) denklemlerini aşağıdaki şekilde yazabiliriz,
Cn  An2  Bn2

(7)

faz acısı,
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n  tan 1 ( Bn / An )

(8)

genel ifade,


f (t )  A0   (Cn Sin(nt  n )
n 1

(9)

olarak ifade edilir. Non-lineer yüklerin sebep olduğu harmoniklerin güç sistemini rezonansa
getirmemesine dikkat edilmelidir. Rezonans şartları her harmonik bileşenler için ayrı, ayrı
hesaplanmalıdır. Bir güç sistemine harmonik kaynaklarından enjekte edilen harmoniklerin
olması durumunda, bunlar şebekeyi herhangi bir bileşeni yada bileşenler için rezonanslar
oluşturacak şekilde etkirler. Yüksek dereceli harmonikler, tüm sistemi etkileyebilir.
Non-lineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji sistemlerinde sinüzoidal akım ve gerilim
dalga şeklini bozarlar. Sonucunda ek kayıp ve THD (Toplam Harmonik Distorsiyonu )
değerlerinin yüksek değerlere varması kaçınılmazdır. Non-lineer yüklerin etkinliğinin
azaltılması, harmonik distorsiyonunun giderilmesi enerjinin kalitesi açısından çok önemlidir.
Non-lineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik kirliliğe neden
olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler.Böylece çeşitli harmonik
problemlerinin analizi için, harmonik seviyesinin hesaplanması ve daha büyük problemler
oluşmadan harmoniklerin giderilmesi gerekir. Harmonikli devrelerde güç kaynağı ile yük
arasına maksimum güç faktörünü elde edecek şekilde filtreler yerleştirilmelidir. Harmonik
bileşenlerin tek, tek kompanzasyonu yapılabilir. Harmonik bileşenlerin güç sistemindeki
zararları şöyle sıralanabilir:









Kompanzasyon sistemi kademelerindeki sigortalarının veya şalterlerin zamansız açması.
Harmonik akımların kullanıldıkları güç sistemi ile rezonansa girmesi,
Sistemi kontrol eden elektronik kartlarda arızalar oluşma,
Aydınlatmalarda ve PC ekranlarında titreşimlere neden olma,
Harmonikler sonucunda fazladan çekilen reaktif güç, trafolarda histerisis ve fuko kayıplarının
artmasına neden olacağından; trafolardan ses gelmesine ve ısınmalara neden olma,
Motor ve generatör gibi döner makinelerde harmoniklerin yarattığı en ciddi etki rotor ve
stator devrelerinde aşırı ısınmadır.
Harmonik akımları sebebiyle bakır kayıpları, harmonik gerilimleri sebebiyle ise demir
kayıpları artar.
Yüksek frekanslı harmonik bileşenleri, makinenin düzgün dönmesi için oluşturulması
gereken şebeke frekansındaki döner manyetik alanı bozar ve makinenin gürültülü ve sarsıntılı
çalışmasına yol açar. Harmoniklerin bulunduğu bir sistemde çalışan motorun verimi azalır.

Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı toplam harmonikdistorsiyonunun
hesaplanmasında Matlab yazılım programı kullanılmıştır. Matlab yazılım programı teknik
hesaplamalar ile mühendislik uygulamalarında yüksek bir performansa sahiptir. Üç fazlı tam
dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı değişimi Şekil 2’de verildiği gibidir. Dönüştürücünün
harmonik analizi yapıldığında üç ve üçün katı harmoniklerin sıfır olduğu ve çift katsayılı
harmoniklerin sistemde bulunmadığı görülecektir.
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Şekil 2 Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı

Dönüştürücülerde üç ve üçün katı harmonikler ile çift harmonikler sıfırdır. Eğri x eksenine göre
simetrik olduğundan Fourier analizinde sadece sinüslü terimler bulunur.Bundan dolayı
harmonik eliminasyonun da hedef 5. ,7.,11.,13 gibi harmonik bileşenleri elimine etmedir.
Simetriden dolayı A0 değeri sıfırdır. (4) denkleminden Fourier katsayısı An,

4I a
n
Sin
Sinn
n
3
(n=1,3,5……)

An 

(10)

olarak elde edilir. Diğer Fourier katsayısı (5) denkleminden,
4I a
n
Sin
Cosn
n
3

Bn 

(11)

(n=1,3,5…..)

Şeklinde bulunur. (17), (18) ve (19) denklemlerinden kontrollü doğrultucu giriş akımı ifadesi,
i(t ) 

4I a
n
Sin
Sin(n ) Sin(nwt  n )
n
3

(12)

olarak bulunur. (3) denkleminin efektif değer,
In 

2 2I a
n
Sin
n
3

olarak bulunur.

(13)

(10) denkleminden kontrollü doğrultucu giriş akımı toplam harmonik

distorsiyonu, THDI=%31.07 olarak bulunur. Şekil 3’te Matlab/Simulik devresinden THDI=
%30.8 olarak bulunmuştur. Teorik deger ile Matlab/ Simulinkte bulunan THD I değerlerinin
heman, hemen aynı olduğu gözlenmiştir. Aradaki % 0.27 fark simulinkte belirli harmonikten
sonraki harmoniklerin dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Elektrik şebekelerindeki
dalga şekillerinin simetri özelliklerinden dolayı çift katsayılı harmonik (2., 4., 6 harmonik)
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bileşenler ile karşılaşılmaz . Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş akımı Fourier analizi
Fourier bloklarının kullanılması ile gerçekleştirilir.

Şekil 3 Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu giriş gerilimi

Statik konvertörlerin güç sistemlerinde kullanılmasının arması ile harmonik distorsiyon günbe
gün artmaktadır. Yük akımlarının sinüzoidal olmaması gerilim dalgalanmalarına da sebep olur.
Şekil 3’te güç sisteminin prensip eşdeğeri verilmiştir
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Şekil 3 Güç sisteminin Matlab/Simulink eşdeğeri
Güç sistemlerinde harmoniklerin etkisi ilk olarak kondansatörler üzerinde görülür. Şu anda
harmonik distorsiyon değerleri elektrik şebekeleri için ölümcül problemler oluşturmamakla
birlikte,güç elektroniği elemanlarının gün geçtikçe kullanımının artması ile birlikte ileride
enerji tesislerinde istenmeyen problemler baş gösterecektir.Bu nedenle işletmelerin düzenli ve
sorunsuz çalışması için, mutlaka harmoniklerin standartlarca belirtilen seviyelerin altında
tutulması veya tümden yok edilmeleri gerekir.

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 212

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

Şekil 4 Üç faz altı darbeli doğrultucu çıkış akımı

Elektrik güç sistemlerinde harmonik distorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük uzaklıkta
bulunan mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki kirliliktir.
Statik dönüştürücülerin kullanılmalarının arması ile bu kirlilik oranı gün be gün artmaktadır.
Güç elektroniği elemanları ve çeşitli non-lineer elemanların her gecen gün artış göstermesi,
enerji sisteminde dolaşan non-sinüsoidal büyüklüklerin artmasına neden olmaktadırlar. Tablo
1’de altı darbeli kontrolsüz doğrultucu giriş akımı harmonik bileşenleri verilmiştir.

Şekil 4 Üç faz altı darbeli doğrultucu çıkış akımı

Elektrik güç sistemlerinde harmonik distorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük uzaklıkta
bulunan mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki kirliliktir.
Statik dönüştürücülerin kullanılmalarının arması ile bu kirlilik oranı gün be gün artmaktadır.
Güç elektroniği elemanları ve çeşitli non-lineer elemanların her gecen gün artış göstermesi,
enerji sisteminde dolaşan non-sinüsoidal büyüklüklerin artmasına neden olmaktadırlar. Tablo
1’de altı darbeli kontrolsüz doğrultucu giriş akımı harmonik bileşenleri verilmiştir.

Tablo 1.Güç sistemindeki harmonik bileşenleri
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Harmonik
bileşenler

Harmonik
bileşenin genliği
(A)

Harmonik bileşenin faz acısı
(Derece)

h1
h3
h5
h7
h9
h11
h13
h15
h17
h19
h21
h23
h25
h27
h29
h31
h33
h35
h37
h39
h41
h43
h45
h47
h49

14.57
0
2.918
2.074
0
1.322
1.118
0
0.8549
0.7646
0
0.6314
0.5806
0
0.4677
0.4139
0
0.3913
0.3557
0
0.3361
0.3219
0
0.3071
0.2944

20.93
0
-76.02
-31.98
0
-129.1
-86.57
0
176.9
-140.9
0
122.9
165
0
110.9
14.76
0
-56.76
-39.3
0
2.716
133.5
0
-93.36
-51.35

Non-lineer karakteristikli yükler düşük güçlü olsalarda güç sistemlerinde sinüsoidal akım ve
gerilim dalga formunu bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok sayıda nonlineer yük göz önüne
alınırsa bunların sonucunda ek kayıplar ile harmonic distorsiyon değerlerinin yükselmesine
neden olurlar. Harmonikler enerji sistemlerine teknik ve ekonomik olmak üzere iki türlü etki
yaparlar. Teknik problemler tüketiciye kaliteli elektrik sunmayı etkileyen problemlerdir.
Ekonomik problemler ise optimal çalışmayı etkileyen problemlerdir. Ülkemizde endüstriyel
kuruluşlar ve sanayiciler harmonikler konusunda yeterli bilgi birikimine sahip değildirler.
Üniversitelerce sanayi kuruluşlarının bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.
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Şekil 4. Kontrolsüz doğrultucu giriş akımı harmonik bileşenleri
Non-lineer elemanlar, elektrik tesislerinde üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir
harmonik kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler.
Enerji tesisinin güvenilir ve kararlı bir biçimde çalışmasını sağlamak için, tasarım ve işletme
aşamasında non-lineer elemanların veya nonsinüsoidal kaynakların meydana getirdiği harmonik
büyüklüklerinin hesaplanarak veya ölçülerek ortaya konulması ve filtre devreleri kullanarak
harmonik bozulma oranını düşürmelidir. Önemli harmonik kaynağı durumundaki büyük sanayi
işletmeleri için ürettikleri harmonikler için yıllık tertiplenmiş yük çizelgeleri oluşturulmalıdır.
Harmonik üreten bu işletmelere ürettikleri harmonik oranı ile orantılı bir ücretlendirmeye
gidilmelidir.

Şekil 4 Tam dalga kontrolsüz doğrultucu çıkış gerilimi dalga formu

Harmoniklerin ortaya çıkması işletme araçlarını ve tesislerini yükleyerek ek kayıplara ve aşırı
ısınmaya sebep olmaktadırlar. Ayrıca rezonans olaylarına da sebep olarak işletme için çok
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zararlı bir durum meydana getirmektedir. Bu yüzden işletmelerde harmoniklerin meydana
gelmemesi için, ilk aşamada tedbirler düşünülüp ona göre tasarım ve tesis yapılır. Sonuç olarak
diyebiliriz ki, tüm elektrik sistemlerindeki elemanlar, sinüzoidal ve 50Hz frekansta salınan
akım ve gerilimler için üretilmiştir. Bu yüzden akım ve gerilimdeki bozulmalar şebekedeki tüm
elemanların hatalı çalışmasına ve hatta zarar görmesine neden olmaktadır.
Non-lineer yükler düşük güçlü olsalar bile enerji sistemlerinde sinüsoidal akım ve gerilim dalga
şeklini bozarlar. Güç sistemlerine bağlanan çok sayıda non-lineer yük göz önüne alınırsa
bunların sonucunda oluşan distorsiyonunun giderilmesi

enerjinin kalitesi açısından çok

önemlidir. Non-lineer elemanlar, üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde ciddi bir harmonik
kirliliğe neden olmakta ve tüketiciye verilen enerjinin kalitesini düşürmektedirler. Harmonik
seviyesinin hesaplanması ve daha büyük problemler oluşmadan harmoniklerin giderilmesi
gerekir .
Harmonikler transformatörlerde bakır ve demir kayıpları ile kaçak akıların artmasına, döner
makinelerde kayma ve momenti etkileyerek gürültülü ve vuruntulu çalışmalarına, verimlerinin
düşmesine sebep olmaktadırlar. Sinüs dalgasının sıfırdan geçişine göre tetikleme yapan
sinyallerin yanlış sinyaller vermesine, rezonans olaylarından dolayı sigortaların sık, sık
atmasına sebep olmaktadır. Koruma rölelerinin yanlış sinyaller sonucunda ya erken ya da geç
açılmalara sebebiyet vermesine, şebekede çalışmakta olan tüm cihazların normal ömürlerinin
kısalmasına neden olmaktadır.

Şekil 5. Tam dalga kontrolsüz doğrultucu giriş akımı dalga formu
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Elektrik enerji sistemlerinde, akım ve gerilim dalga şekillerinin sinüsoidal biçimde olması
esastır. Fakat sisteme bağlanan yarı iletken elemanlar, transformatör ve motor gibi non-lineer
elemanlar dalga şeklinin bozulmasına neden olurlar. Bu durumda enerji sisteminde nonsinüsoidal akım ve gerilimler oluşacaktır.
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak non-lineer elemanların kullanımının her geçen gün artması,
harmonikli akım ve gerilimlerinin güç sisteminde etkilerinin ihmal edilemez seviyelere
ulaşmasına sebep olmuştur. Aşırı doymuş magnetik devreler, arkla çalışan işletme araçları ve
güç elektroniği sistemleri gibi bir çok sistem, akım ile gerilimi arasındaki bağıntı doğrusal
olmadığından, harmonikleri oluşturmaktadır. Akım ve gerilim dalgalarında oluşan bu
harmonikler elektrik tesislerine ve bu tesislere bağlı tüketicilere zarar vermekte ve hattan
tamamen işlemez hale getirmektedir. Gerilim distorsiyonu kondansatörlerde ekstradan kayıplar
üretir. Sistem ile kondansatörler arasında oluşan seri ve paralel rezonans yüksek akım ve
gerilimlere neden olur. Böylece kondansatörlerde ısınma ve kayıplar artıp arızalar oluşur .
Harmonikler genel olarak non-lineer elemanlar ile nonsinüzoidal kaynaklardan herhangi birisi
veya bunların ikisinin sistemde bulunmasından meydana gelirler. Harmonikli akım ve gerilimin
güç sistemlerinde bulunması sinüzoidal dalganın bozulması anlamına gelir. Bozulan dalgalar
nonsinüzoidal dalga olarak adlandırılır. Fourier analizi yardımıyla temel frekans ve diğer
frekanslardaki bileşenler cinsinde ifade edilebilir. Güç sisteminde harmoniklere karşı aşağıdaki
önlemlerin alınması gerekir:


Transformatörler, manyetik çekirdeği doyuma ulaştığında harmonikler üretmeye başlarlar.
Bundan dolayı trafoları nominal güçlerinden fazla yüklenmemelidir. Güç transformatorlarının
primer sargılarının üçgen bağlı olması şart koşulmalıdır. Üçgen sargıda üç ve üçün katı
harmonikler absorbe edilir.



Güç sistemlerinde statik konvertörlerin kullanımı gn be gün armaktadır. Doğrultma işleminde
elden geldiğince yüksek darbeli doğrultucular kullanılmalıdır. Darbe sayısı artıkça harmonik
distorsiyon oranı azalmaktadır.



Harmonik ölçüm iyi analiz edilmedir. Çünkü, söz gelimi, ölçüm yapılan noktada harmonik
seviyeleri yüksektir; fakat bunun sistem üzerinde bir zararı olmayabilir.



Aktif veya pasif harmonik filtreleme uygulanır.



Üçüncü harmonik filtresi gibi pasif harmonik filtre uygulamaları yapılır.



Elektrik tesisatında yük dağılımlarını değiştirerek çözüm yolu aranır.
3. SONUÇ
Harmonik üreten yüklerde yapılacak muhtelif çalışmalar ile problem çözülmeye çalışılır.Tüm
bu çözüm yöntemlerinde de finansal olarak en uygun opsiyon tercih edilir. Magnetik devrelerin
aşırı doyması, elektrik arkları ve güç elektroniği devrelerindeki sinüzoidal gerilimin
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anahtarlaması ve kıyılması lineer olmayan olaylardır. Tüketiciler elektrik enerjisinin iyi
kalitede olmasını talep ederler. Enerji sistemindeki cihazların normal çalışması sırasında,
harmonik üreten ve besleme geriliminde çeşitli düzensizliklere neden olabilen yükler özel bir
önem taşımaktadır. Yük akımındaki hızlı değişimler, müşterilerin enerji sistemine bağlandığı
noktada

gerilim

değişimlerine

olarak,dönüştürücüler,transformatörler,

neden
ark

fırınları,

olur.Bu

tip

kaynak

yüklere

örnek

makineleri,demiryolu

cer

işletmeleri,haddehaneler, kömür ocağı çıkrıkları, döner rotorlu makineler, indüksiyon fırınları
verilebilir.
Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının harmonikler ve meydana getirdiği olumsuzlukları hakkında
yeterli bilgileri yoktur. Bu nedenle harmonikler konusunda tüketicilerin bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. Saf sinüs eğrisi durumunda harmonik bulunmayacağından, harmoniklerin
değeri matematiksel olarak sıfır olacağından bu büyüklüklerin değeri de sıfır olur.

Elektrik güç sistemlerinde harmonik distorsiyon sıklıkla orijinal kaynaklardan büyük uzaklıkta
bulunan mesafelerde tüm sistemi etkilemektedir. Harmonikler güç sistemlerindeki kirliliktir.
Statik güç elektroniği elemanları ile gerçekleştirilen konvertörler, hız kontrol sürücüleri,
frekans konvertörlerin kullanılmalarının arması ile bu kirlilik oranı gün be gün artmaktadır.
Non-lineer karakterli devre elemanların kullanımının gün be gün artış göstermesi, enerji
sisteminde dolaşan nonsinüzoidal büyüklüklerin artmasına neden olmuştur. Bunun bir sonucu,
akım ya da gerilim için harmonik distorsiyonu da artmaktadır. Güç sisteminde üç fazlı tam
dalga

kontrollü

doğrultucun

bulunduğu

sisteminin

harmonik

analizi

yapılmıştır.

Matlab/Simulink ile güç sisteminin modellemesi gerçekleştirilmiştir. Üç fazlı tam dalga
kontrollü doğrultucu giriş akımı toplam harmonik distorsiyonu teorik olarak

%31.07ve

Matlab/simulik ile yapılan simulasyonda%30.8 olarak bulunmuştur.
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ENERJİ İLETİM HATTININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ADAK
Mardin Artuklu Üniversitesi, suleymanadak@yahoo.com
ÖZET
Hidrolik ve termik santrallerde üretilen enerjinin tüketim merkezlerine taşınması için enerji
nakil hatları kullanılır. Enerjinin üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında
kilometrelerce uzaklık bulunmaktadır. Enerji iletim hatlarının güzergah tespitinde, arazinin
vaziyeti, güzergah üzerindeki, demiryolları bulunup bulunmadığı, hattın güvenliği gibi
hususlar incelenmelidir. Bu şartlardan dolayı iletim hatlarının önemi çok fazladır. Elektrik
nakil hatları yüksek gerilim ve düşük gerilim olmak üzere iki kısma ayrılır. Yüksek
gerilim hatları enerji santralı ile tüketim bölgesi arasına döşenirken, düşük gerilimli hatlar
ise kent içi dağıtım şebekelerinde kullanılır. Elektriksel olarak iletim hattı analiz
edildiğinde, iletim hatları parametreler ve hattın uzunluğundan ibarettir. Bu parametreler,
hattın omik direnci, hattın endüktansı ve hattın kapasitesidir ve (R-L-C) ile gösterilirler.
Enerji iletim hatlarından asıl amaç enerjinin minimum kayıplarla iletilmesidir. İletim
hattından yüksek güç iletmek için çift veya üç devreli sitemler kullanılır. İletim hatlarında
örgülü St /Al (çelik- aliminyum) demet iletkenler kullanılır. İletim hatlarının uzunluklarına
göre uzun hat, orta uzunluktaki hat ve kısa hat olarak sınıflandırılırlar. Bu çalışmada, iletim
hattının Matlab/Simulink eşdeğeri oluşturulduktan sonra güç analizi yapıldı. Yapılan
çalışmanın sonunda teorikten elde edilen sonuçlar ile simulik eşdeğerden elde edilen
sonuçlarla aynı olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enerji iletim hattı, Kısa hat, İletim hattının simulink eşdeğeri, Hattın
parametreleri, İletim hattındaki kayıplar.
COMPUTER AIDED ANALYSIS OF ENERGY TRANSMISSION LINE
ABSTRACT

Power transmission lines are used to transport the energy generated in hydraulic and thermal
power plants to the consumption centers. There are kilometers of distance between
production centers of energy and consumption centers. In the determination of the route of
the energy transmission lines, the situation of the land, whether there are railways or not on
the route, issues such as security of the line should be examined. Power transmission lines
are divided into two parts as high voltage and low voltage. High voltage lines are laid
between the power plant and the consumption zone, while low voltage lines are used in
urban distribution networks. When the transmission line is electrically analyzed, the
www.zeugmakongresi.org/
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transmission lines consist of parameters and the length of the line. These parameters are the
ohmic resistance of the line, the inductance of the line and the capacity of the line and are
represented by (R-L-C). The main purpose of the energy transmission lines is the
transmission of energy with minimum losses. Double or three circuit systems are used to
transmit high power from the transmission line St / Al (steel-aluminum) beam conductors are
used in transmission lines. According to the length transmission lines are classified as long
lines, medium length lines and short lines. In this study, power analysis was performed after
Matlab / Simulink equivalent of the transmission line was formed. At the end of the study, it
was observed that the results obtained from theoretics were the same as the results obtained
from the simulic equivalent.
Key Words: Energy transmission line, Short line, Simulink equivalent of transmission line,
Parameters of line, Losses in transmission line.
1. GİRİŞ
Elektrik enerjisinin üretildiği hidroelektrik, termik, doğal gaz çevrim santralleri ve rüzgar
santralleri genellikle hammaddenin bulunduğu yere yakın inşa edilirler. Bunun en önemli
nedenleri hammadde nakliyesindeki zorluklar, çevre kirliliği, güvenlik vb. nedenler
sayılabilir. Enerjinin üretim yerleri ile tüketim yerleri aynı yerde olmadığından enerjinin
üretildiği yerden tüketildiği yere iletilmesi gerekir. Enerji üretim yerlerinden tüketim
yerlerine iletim hatları ile nakledilir [1-3].
Enerji sistemleri, üretim, iletim ve dağıtım şeklinde sınıflandırılabilir. Güç sistemleri üç fazlı
sistemler olup, bu sistemin dengelidir. Bundan dolayı, üç kutuplu şema yerine, simetriden
faydalanılarak tek kutuplu şema kullanılıp analiz işlemleri yapılır. Üç kutuplu şemalarla ile
yapılacak devre çözümleri, tek kutuplu devreye göre daha karmaşıktır [2-4]. Ancak tek
kutuplu gösterimlerde trafo hesaplamalarda primere veya sekondere indirgemeler yapmak
gerekir. Burada R, hattın (toplam) direncini. X, hattın (toplam) endüktif reaktansını, Vs,
hat başı gerilimini VR , hat sonu gerilimini, İ, hat başı akımını göstermektedir. Şekil 1’de üc
fazlı kısa hattın eşdeğeri verilmiştir [5,6].
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Şekil 1. Üç fazlı kısa iletim hattı

Elektrik iletim hatları yüksek ve düşük gerilim şeklinde ikiye ayrılır. Yüksek gerilim hatları
genellikle santral ile tüketim bölgeleri arasına döşenir. Alçak gerilim hatları ise şehir içi
elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılır, Uzun enerji iletim hatları havai hat, yerleşim
yerlerinde ise yeraltı olarak tesis edilirler. Yer altı iletim hatlarında yüksek izolasyon
gerektirdiğinden havai hatlara nazaran oldukça pahalıdırlar.

Buna karşılık güvenlik ve

görsellik açısından avantajlılıdırlar [7-9].
Enerji iletim hatları kısa, orta ve uzun iletim hatları şeklinde sınıflandırıllar. Bu sınıflandırma,
hatların eşdeğer devresindeki direnç, şelf ve kapasitenin etkisi dikkate alınarak yapılmaktadır.
Hat uzunluklarına göre, kısa hatlar (80 km kadar), orta uzunluktaki hatlar (80-250 km arası)
uzun hatlar (250 km üstü) şeklinde sınıflandırılır [8-10].

2. GELİŞME
Enerji iletim hatlarında direkler arasına çekilen bir enerji nakil iletkeni kendi ağırlığı nedeni
ile sarkar. Gerilmiş olan iletken uçlarının bağlı olduğu iki izolatör arasındaki var sayılan
doğru çizgi ile iletkenin en çok sarktığı yer arasındaki uzaklığa sehim denir. Hava hattı
iletkenleri durdurucu direkler arasına iletkenin çekme ve gerilme kuvveti, ağırlığı, rüzgâr
yükü, buz yükü, iklim şartları ve direkler arası uzaklık dikkate alınarak çekilir [11,12].
Yüksek gerilim iletim hatlarında

çelik özlü alüminyum iletkenler kullanılır. (ACSR –

Aluminium Conductor Steel Reinforced) Kanada standardı olarak tüm dünyada kuş isimleri
ile karakteristik adları bilinen ACSR iletkenler AWG veya MCM ölçekleriyle anılan kesitlere
sahiptirler [13,14]. Teorik olarak analizi yapılan kısa iletim hattının Matlab/simulink
www.zeugmakongresi.org/
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ortamında eşdeğeri oluşturulup analizini yapmanın birçok avantajları bulunmaktadır.
Devrelerin similasyonunun sağladığı avantajlar:


Uygun simülasyon blokları sayesinde sisteme ait kontrol sisteminin kurulması,



Sistemin simülasyonu üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilme ve parametre
değerlerini geniş bir aralıkta değiştirebilme imkanını sağlaması,



Simulinki oluşturulan sistemde uygun veri analiz yöntemlerini kullanabilmesi,



Simulink sonuçlarının dış ortama aktarılmasının sağlayacağı avantajlardır.

İletim hatlarının güzergâh tespitinde aşağıda belirtilen mıntıkalardan mümkün mertebe
kaçınılmalı ve arazi incelemelerinde helikopterlerden istifade edilmelidir.


Depremlerin oluştuğu fay hatları,



Bataklıklar,



Yer kayması ve çığ yuvarlanmasına oluştuğu bölgeler,



Meyve bahçeleri, zeytinlikler ve ormanlık alanları,



Haberleşme hatlarına fazla yaklaşma veya paralel gitmek,



Hava meydanları ile telsiz istasyonlarının yakınlarından geçmek,

Güzergâh profilleri ve plânları çıkartılırken bu durumlara dikkat etmek gerekir. Alternatif
akım elektrik enerjisi senkron generetörler tarafından üretilir. Bu generetörlerin çalışma
prensibi, manyetik alan içerisinde bulunan ve hareket eden iletkenlerde indüksiyon yolu
gerilim indüklenme prensibine göre çalışırlar 15-17].

Havai hat sistemlerinin yer altı

sistemlerine göre avantajları:


Yer altı kablosuna göre daha ucuzdur,



Arıza yerinin bulunması ve onarımı daha kolaydır.



Tesisin kapasitesini artırmak her zaman mümkündür.



Bakır iletkenlere göre aliminyum iletkenler daha hafif olduklarından direk mekanik
hesabı kolaydır.



Köprü, vadi, demir yolu ve su geçişleri kolaydır.

Havai hat sistemlerinin yer altı sistemlerine göre dezavantajları:
www.zeugmakongresi.org/
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Çevre ve iklim şartlarından etkilenirler.



Arızalar iklim şartları müsait değilse hemen yapılamaz.



Ömürleri kısadır (30-40 yıl).



Güzargahları ormanlık alanlardan geçtiğinde yangınlara sebeb olabilirler.

Alternatif akım devrelerinde tanımlanan gücün çeşitleri ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
Alternatif akım devrelerinde ani güç, alternatif akımın her hangi bir andaki değerine “ani
değer” denir [16-18]. Şekil 2’de kısa bir iletim hattının eşdeğer devresi verilmiştir.

Şekil 2. Kısa İletim hattının eşdeğer devresi
Alternatif akımda güç birim zamanda yapılan elektriksel iştir. Alternatif akım devrelerinde
güç devreye uygulanan gerilim ile devreden akan akıma bağlıdır. Kısa hattın seri empedansı,
Z  (r  jx) L

(1)

Burada, r hattın kilometre başına omik direnci, x hattın kilometre başına reaktansı, L hattın
boyunu, Z hattın reaktansını göstermektedir. Hattın toplam empedansı,
Z  R  JX  Z 

(2)

Formulü ile bulunur. Şekil 3’te kısa bir iletim hattının fazör diyagramı verilmiştir.
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Şekil 3 Kısa iletim hattının fazör diyagramı

Hat sonu faz-nötr gerilim,

VR 

UR
3

(3)

Burada, UR fazlar arası gerilimi, VR faz nötr gerilimini göstermektedir. Görünür güç,
SR (3 )  S. cos1

Burada, S hattın görünür gücünü, cos

IR 

(4)


güç katsayısını göstermektedir. Hat akımı,

S R* (3 )

(5)

3VR*

formulü ile bulunur. “*”, işareti kompleks sayılarda eşlemeği göstermektedir. Hat başı
geriliminin değeri,

VS  VR  Z .I R

(6)

formülü ile bulunur. Hat başı fazlar arası gerilim genlik değeri,

VS ( LL )  3. VS

(7)

İfadesi ile hesaplanır. Hat başı görünür güç ifadesi,
SS (3 )  3.VS I S*
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formulü ile bulunur. Gücün her an değişik değer aldığı durumlarda iş gören, faydalı olan gücün

ortalama değerine alternatif akımda aktif güç (etkin güç) denir. Alternatif akım devrelerinde
güç faktörü,
Cos 

P
S

(9)

Burada, P aktif güçü, S görünür güçü göstermektedir. Alternatif akımda güç denildiğinde
kastedilen aktif güçtür. Birimi Watt’tır, P harfi ile gösterilir. Üc fazlı devrelerde aktif güç,
P  3U .I .cos 

(10)

formülü ile hesaplanır. Bu gücün birimi Watt’tır. Burada, U gerilimi, I devreden gecen akım,



gerilim ile akım arasındaki açıyı gösterir.

Aktif akımın meydana getirdiği aktif güç,

faydalı güce çevrilebilir. Reaktif güç, yalnız alternatif akıma bağlı bir özellik olup elektrik
tesislerinde istenmeyen bir şekilde etki yapar. Bu etki, transformatörlerin, hatları lüzumsuz
yere işgal edilmesi, gereksiz yükler, ilave ısı kayıpları ve gerilim düşmesi şeklinde görülür.
Yalnız elektrik makineleri ve transformatörlerde manyetik alan oluşturmakta kullanılır. Aktif
ve reaktif güçleri ölçmek için farklı sayaçlar mevcuttur. Ancak reaktif akımın meydana
getirdiği reaktif güç ise faydalı güce çevrilemez. Üç fazlı sistemlerde reaktif güç ifadesi,
Q  3U .I .sin 

(11)

formulü ile hesaplanır. Bu gücün birimi VAr’tir. Reaktif güç kontrolü, büyük ölçekli bir
iletim sisteminde var olan gerilim düşümünün, dengesinin korunmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Transformatörler, balastlar ve indüksiyonlu ısıtma teçhizatı gibi endüktif
yükler, manyetik alan üretmek için reaktif güç gereklidir.

Elektrikli makinede, giriş

enerjisinin bir kısmı yani reaktif güç, manyetik akı oluşturmak ve sürdürmek için harcanır.
Ancak bu durum, güç faktörünü düşürür. Bire yakın güç faktörüne ulaşmak için yükün kVAR
değerine eşit ancak ters faz açısına sahip kondansatörler paralel bir biçimde bağlanır. Üç fazlı
devrelerde görünür güç,
S  3U .I

(12)

formulü ile bulunur . Bu gücün birimi “VA’dir. Yükün şebekeden çektiği güçtür. Aktif ve
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reaktif güçlerin vektöriyel toplamıdır.

2.2 İletim Hattı Analizinin Simulasyon İle Görselleştirilmesi
Simülasyon metodolojisindeki gelişmeler ile simülasyonu yöneylem araştırmasında ve hattın
analizinde en çok kullanılan ve kabul edilen bir metot yapmıştır. Simulasyon ve analizi yapılacak
hattın parametreleri aşağıda verilmiştir.
Örnek: 220 kV’luk iletim hattının uzunluğu 40 km dir. Hattın bir fazının direnci 0.15 (  / km )
dir. Hattın bir fazının indüktans değeri 1.3263 (mH/km). Kısa hat modelini kullanarak, hattın

empedansını, hattan gecen akımı, hat başı gerilimini, hat başı görünür güçünü bulalım. Httın
sonunda 0.8 geri güç fatörlü 381MVA bir yük bulunmaktadır.
Çözüm: (1) ile (2) denklemlerinden iletim hattının empedansı,
Z  (0.15  j 2 .60.1.3263).40  6  j 20
olarak bulunur. (3) nolu denklemden hat sonu faz-nötr gerilimi,

VR 

2200
 1270 kV
3

şeklinde bulunur. (4) denkleminden hat sonu görünür gücün değeri,

SR (3 )  381 cos1 0.8  304.8  j 228.6 MVA
olarak bulunur. (5) denkleminden hattan akan akımın değeri,

IR 

381  36.87*103
 1000  36.87
3.1270

Şeklinde bulunur. (6) denkleminden hat başı gerilimim,

VS  1270  (6  j 20)(1000  36.4.9387)(103 )  144.334.93kV
Olarak bulunur. (7) denkleminden hat başı fazlar arası gerilim,
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VS ( LL )  250 kV
şeklinde hesaplanır. (8) denkleminden hat başı görünür güç,

SS (3 )  3.144.334.93.100036.87.103
Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında,

SS (3 )  322.8MW  J 288.6 MVAR  43341.8MVA
Olarak bulunur. Bulanan sonuçların Şekil 4’teki simulinkte bulunan sonuçlar ile aynı olduğu

gözlenmiştir. Kısa iletim hattının simulink eşdeğeri Şekil 4’te verildiği gibidir.

Şekil 4. Kısa hattın Matlab/simulink eşdeğeri
Devre analizinde karmaşık yapıdaki gerçek sistemleri analitik olarak inceleyerek matematiksel
modellerin kurulabilir. Devre analizinde karşılaşılan güçlükler simulasyon eşedeği oluşturularak ve
üzerinde değişiklikler yapılarak çözülebilir. Şekil 5’te hattın aktif gücün grafiği verilmiştir.
www.zeugmakongresi.org/
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Şekil 5. Hatta aktif gücün değişimi
Güç sistemlerinde reaktif güç kontrolü, büyük ölçekli bir iletim sisteminde var olan gerilim
dengesinin korunması için önemlidir. Reaktif güç alternatif akım sistemlerinin bir parçası olmakla
birlikte, iletim hatları, motorlar, transformatör vb. gibi çeşitli elektrik sistemlerinin manyetik
alanlarının oluşmasında gereklidir. Şekil 6’te hattın reaktif gücünün grafiği verilmiştir.

Şekil 6. Hat reaktif gücünün değişimi
www.zeugmakongresi.org/
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Simülasyon devre parametreleri veya çalışma koşullarının denemesine imkan sağlar. Şekil 7’de hat
akımının grafiği verilmiştir.

Şekil 7. Hattan akan akımın değişimi
İletim hatlarının performansının bu yeni koşul ve değişiklikler için adaptasyonu simulink yardımı
ile analiz edilir. Simulink modeller alternatif dizaynların birbiri ile karşılaştırılmasını imkânını
sağlar. Matlab/simulink ile devre analizini yapmak sistemin, bozulmadan, tehlikeye atılmadan
denenmesi sağlanır. Analizi yapılan sistemin farklı zaman akışlarında ele alınmasını mümkün
kılar. Şekil 8’de hat başının geriliminin grafiği verilmiştir.

Şekil 8. Hat başı geriliminin değişimi

Devre analizinde simülasyon, karmaşık devrelerin bazı branşlarındaki akım ve gerilim değerlerini
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incelemek için kullanılır. Devrenin eşdeğer
bilgiler,

incelenen

simülasyon modelinin tasarımından elde edilen

sistemin geliştirilmesine büyük miktarda katkı sağlar.

Devreye ait

simülasyon değerlerini değiştirerek ve sonuçları analiz ederek hangi değişkenlerin daha önemli
olduğu ve değişkenlerin birbirlerini olan etki derecesi hakkında bilgi edinilir. Simülasyon analitik
çözüm metodolojisini destekleyen bir bilgi verici araç olarak kullanılabilir, Simülasyon devre
analizinde analitik sonuçları test etmek için kullanılabilir. Şekil 9’da hat sonu geriliminin dalga
formu verilmiştir.

Şekil 9. Hat sonu geriliminin değişimi
Simulink eşdeğeri oluşturulan elektrik devrelerinin analiz işlemleri oldukça kolaylaşır. Enerji
iletim hattında tesis öncesi yapılacak işlemler:


Güzergâh tespiti ve arazi çalışmaları,



Direklerin nakli ve tesisi,



Nakiller ve toprak iletkenlerinin çekilmesi ve lehimlendirilmesi,



Direk topraklamalarının yapılması.

3. SONUÇLAR
İletim hattının Simülasyonu hat parametrelerine bağlı olarak değişimlerin bilgisayar modelinde
izlenmesi analizini sağlayan bir modelleme tekniğidir. Çalışmamızda endüktif karakterli iletim
hattının teorik güç analizi olarak yapılmıştır. Yapılan çalışma sonunda teorik çalışma ile bulunan
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sonuçların Matlab/simulink benzetimi sonucu elde edilen sonuçların örtüştüğü gözlenmiştir.
İletim hatlarına ait simülasyon eşdeğerlerin bir çok faydaları bulunmaktadır. İletim hattına ait
parametre değerleri geniş bir aralıkta seçilip analiz işlemleri gerçekleştirilir. İletim hattında güç
değerleri çeşitli parametre değerleri için kolaylıkla bulunabilir. İletim hattının kararlılığı simulink
üzerinden test edilebilir. Simulink sanal ortamlarda görsellik ve analizi sağlayan yazılımlardır.
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GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDE YARATICILIĞIN
ORTAYA ÇIKARILMASI
Dr. Öğretim Üyesi Fahrettin GEÇEN
İnönü Üniversitesi, fahrettin.gecen@inonu.edu.tr
ÖZET
Yaratıcılık bireyden bireye farklılık göstermektedir. Farklılığın temel nedenleri, kalıtsal
özellikler, ailenin tutumu, birikimi ve çocuğa kattıkları, okulun ve öğretmenin çocuk üzerinde
yarattığı etki, eğitim sisteminin çocukların zihinsel, psikoljik gelişimine katkısı yaratıcılığa
olumlu ya da olumsuz etki etmektedir. Yaratıcılık belli bir dönemde varolan yapıda olmayıp
yaşam sürecince kendini gösteren bir yapıdadır. Çocukluktan itibaren oluşan ve gelişen bir
yapıdadır. Yaratıcı süreçte imge kurma çok önemlidir. İmge olmadığı takdirde nesneler
olduğu gibi kalıp yeni bir forma sokulma imkânı kalmayacaktır. İmge kişinin olanın dışında
farklı şeyler oluşturmasını sağlar.
Yaratıcılık, algılama, bilinçlilik, duyarlılık, yeniliğe açıklık, esneklik, sezgi, kavrama yeteneği
ve buluş gibi zihinsel süreçleri içeren bir kavram olarak tanımlanırken günümüz eğitim
sisteminde yaratıcılığı ortaya çıkarabilecek derslerin ön planda tutulması şart olarak
görülmektedir. Bilgi tek başına günümüz teknolojisinde yeterli olmamaktadır. Özellikle
çocukların eğitim-öğretim sürecinde yeni şeyler ortaya koyabilme, hayal edip kurgu
yapabilme, algı gücünü arttırma, farklı düşünebilme gibi yetilerini geliştiren sanatsal bir ders
olan görsel sanatlar dersi çocukların yaratıcılığının gelişimi için önemlidir. Araştırmanın
amacı görsel sanatlar eğitimi aracılığıyla çocukların yaratıcılığının ortaya çıkarılmasındaki
katkısını çözümlemektir. Ezberci bir eğitim sistemi çocuklarda problem çözme kabiliyetini
kısıtlamaktadır. Çocukların ezberci ve düşünemeyen bir yapıdan kurtarmak amacıyla
çocukların yaratıcılığını ortaya çıkaran görsel sanatlar dersi katkıları olan farklı düşünebilme,
keşfedebilme, problemlerle başa çıkabilme gibi yetilerini ortaya çıkması açısından araştırma
önem taşımaktadır. Araştırmada literatür taraması yapılarak verilere ulaşılmıştır. Araştırma
sonucunda görsel sanatlar dersi aracılığıyla çocuğun yaratıcı eylemlere geçip hayal kurup yeni
şeyler düşündüğü, hayalini kurduğu şeyleri görsel sanatlar aracılığıyla ürüne dönüştürebilme
yetisi kazandığı, algı yetisinin gelişmekte olduğu, buluş yetisi gelişmekte olduğu, farklı
malzeme ve teknikler aracılığıyla çok boyutlu düşünme yetisinin gelişmekte olduğu ve
yaratıcılığını geliştirdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Görsel Sanatlar, Çocuk, Resim, Eğitim
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ABSTRACT
Creativity differs from individual to individual. The main reasons of difference, inherited
features, family attitudes, accumulation and child contributions, the effects of school and
teacher on children, the contribution of education system to the mental, psychological
development of children has a positive or negative effect on creativity. Creativity is not an
existing structure in a certain period, but a structure that manifests itself during the life
process. it is formed and developed from childhood. Imagining is very important in the
creative process. If there is no image, the objects will not be able to be placed in a new form
as they are. The image allows one to create different things other than the one.
Creativity, perception, awareness, sensitivity, openness to innovation, flexibility, intuition,
comprehension ability and invention are defined as a concept that includes mental processes
such as the current education system, creativity can occur in the foreground lessons are seen
as a necessity. Information alone is not enough in today's technology. The visual arts course is
an artistic course that develops children's abilities, especially in the education process, to
create new things, to dream and to edit, to increase perception power, to think differently, is
important for the development of children's creativity. The aim of the research is to analyze
the contribution of children to the development of creativity through visual arts education. A
memorized education system restricts the ability to solve problems in children. Research is
important in terms of the ability of children to think differently, to discover and to cope with
problems, which are the contributions of visual arts course that reveal the creativity of
children in order to save them from a structure that they cannot think and memorize. The data
were obtained by scanning the literature. As a result of the research, it was observed that
through visual arts course the child was able to move on to creative actions and think new
things, to transform his / her dreams into products through visual arts, to develop perception,
to develop invention skills, to develop multidimensional thinking skills through different
materials and techniques, and to develop his / her creativity.
Keywords: Creativity, Visual Arts, Children, Painting, Education
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ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın amacı görsel sanatlar eğitimi aracılığıyla çocukların yaratıcılığının
ortaya çıkarılmasındaki katkısını çözümlemektir.
2.
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Ezberci bir eğitim sistemi çocuklarda problem çözme kabiliyetini kısıtlamaktadır.
Çocukların ezberci ve düşünemeyen bir yapıdan kurtarmak amacıyla çocukların yaratıcılığını
ortaya çıkaran görsel sanatlar dersi katkıları olan farklı düşünebilme, keşfedebilme,
problemlerle başa çıkabilme gibi yetilerini ortaya çıkması açısından araştırma önem
taşımaktadır.
3.
GİRİŞ
3.1. Yaratıcılık Nedir?
Yaratıcılığın birçok tanımı olmakla birlikte genel bir tanımla ifade edersek;
Yaratıcılık, algılama, bilinçlilik, duyarlılık, yeniliğe açıklık, esneklik, sezgi, kavrama yeteneği
ve buluş gibi zihinsel süreçleri içeren bir kavramdır. Latince karşılığı, "creare" sözcüğünden
gelir, bu sözcük, "doğurmak, yaratmak ve meydana getirmek" anlamındadır (Aslan, Aktan,
Kamaraj, 1997:37)
3.2. Okullarda Yaratıcılık
1.

Öğrencilerin bilişsel zekâlarının ve kişiliklerinin gelişimi için çocukların küçük
yaşlarda iyi bir eğitim-öğretim görmeleri şarttır. Yıllardır eğitim sisteminde ezberci
formüllere ve bilgi edinimine dayalı öğretim yöntemleri çocukların düşünemeyen, problemleri
çözmede farklı ve akılcı yolları bulmada zorlanan yaratıcı olmayan bireyler haline
dönüştürmektedir. Ezberci bilgi çocukları kısıtlamakta düşünme alanı sınırlı hale
dönüştürmektedir. Son yıllarda milli Eğitim Bakanlığını programlarda yaptığı değişiklikler bir
nebzede olsa bir rahatlamaya yol açmıştır. Çocukların daha çok sosyalleşebildikleri, daha çok
sanatsal uygulamalara yönelebildikleri derslerin süresinin arttırılması, çocukların ezberden
çok üretebilecekleri derslerin konulması düşünen, kendini gerçekleştiren ve üreten bireyler
olmaları için katkıda bulunmaktadır.
Sanat eğitimi çocukların kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir alandır. Bu nedenle
okullarda sanat eğitimi büyük önem taşır. Sanat eğitiminin temel amaçlarından biri, görmeyi,
dokunmayı, tat almayı öğretmektir. Çevresini hakkıyla algılayıp onu biçimlendirmeye
yönelmek için bu gerekli ilk koşuldur. Yalnızca bakmak değil, “görmek”, yalnızca duymak
değil, “işitmek”, yalnızca ellerle yoklamak değil, “dokunulanı duyumsamak” yaratıcılık için
gerekli ilk aşamalardır” (San, 2008: 25).
Okullarda bireylerin yaratıcı yönünü geliştirmesinde;
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3.2.1. “Kendine somut hedefler belirlemesini, kararları üzerinde içsel
denetim kazanmasını, kendi eylemlerinin sorumluluğunu taşımasını,
kendi varoluşunun anlamını yaratmasını, sınırsızca ve özgürce kendini
gerçekleştirmesini, olumsuz, insan doğasına aykırı, adil olmayan bir
dünyayı yeniden yaratmak, olumlu yönde yenilemek, başkalarının
özgürlüğü ve demokrasi için çalışacak bireye dönüşmesini sağlar.
Okul çocuğa, dünyayı değiştirme ve güzelleştirme yolunda; sorunlarla
yüzleşme cesareti-kendine saygı / savaşım / saldırganlık / meydan
okuma / karalarının sorumluluğunu yüklenme cesareti / dünyanın
geleceği yönünde iyimser olma becerilerini kazandırır. Eğitim, bireyin
anlam
arayışı
yolunda
beyninin,
yüreğinin
ve
elinin
özgürleştirilmesidir. Korku dolu birey, özgür düşünme gücünü yitirir.
Birey özgürlüğünü yitirince de yeteneklerini yitirir ” (Sungur, 2001:
17)
3.2.2. Okullarda disiplin adına öğretmenlerin takındıkları sert tavırlar
öğrencileri suskun, sessiz hale dönüştürse de, öğrenmeyi ve
yaratıcılığı engellemektedir. Çünkü öğrenci cevap verdiğinde
öğretmenin sert tepkisinden korktuğundan olumsuz bir tavır ile
karışılacağını düşünerek derse katılamamaktadır.
3.2.3. Yaratıcı yönlerinin gelişiminde bir başka yolda oyundur. Öğrenci
oyun oynarken bundan haz duyar, ilgi ve eğilimlerini belirlemede,
psikolojik sorunlarını çözmede yardımcı bir araç olur. Oyun bireyin
hayal gücünü geliştirerek, kendisini ifade etmede ve imge yaratmada
yardımcı olur (Kaptan, 2004: 187-192)
3.2.4. “21. yüzyılın okulları, açık, esnek ve yaratıcı sistemler olarak
planlanmalıdır. Yetişkinlerin yetki ve bilgi önceliği pedagojik olarak
yok oluyor; çünkü o bilgiler de zaten eskiyen dünyada eskimişlerdir.
(Hesapçıoğlu, 1998). Sahip olduğu kültürün doğası ne olursa olsun bir
okulda yaratıcı, araştırmacı yenilikçi kültürü oluşturabilmek için
erken yaşlarda başlayan ve dünyayı sınıfa getiren tekrarlı etkinlikler
sürdürülmelidir. Bu kültürün en önemli özelliği; Çocukların özel
ilgilerine ilişkin program ve yöntemleri deneme özgürlüğü. Farklı
olma ve yeniden deneme özgürlüğü. Sınırları belirlenmiş bir hata
yapma özgürlüğü” (Sungur, 2001: 23).
3.2.5. Tıpkı bilimsel yaratıcılıkta olduğu gibi sanatsal süreç de bir sorun
çözme sürecidir. Burada, sonuçta nitelikli bir ürün ortaya çıkabilmesi
için yapıt üzerinde değerlerle ilişkiyi sürekli denetlemek önemlidir.
3.2.6. Sınıf Ortamında Yaratıcılıkta Verimlilik ve Özgünlük:
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3.2.7. Üretkenlik, yaratıcılık demek değildir; çünkü herkes var olan, bilinen
şeyleri üretebilir, fakat herkes yeni bir şey üretemez. İşte yeni bir şeyi
ortaya koyan sonuç yaratıcılıktır. Aşağıda sınıf ortamında verimliliği
3.2.8. “Araştırmalar ve gözlemler üretkenliğin her zaman bir niteliğe olanak
vermese bile çoğu kez yaratıcılığa giden yolu açtığını göstermiştir.
3.2.9. Sınıf içi durumlarda sanat eğitiminde süreç de sonuç da, eşit önemde
ele alınmalıdır. Süreç olmadan sonuç olmaz, sonuca yönelmeden
sürecin anlamı kalmaz.
3.2.10. Araç, gereç seçimi, gerecin sınırlılıklarının ve olanaklarının
öğrenilmesi, imge zenginleştirme, algı ve kavram elde etme ve
anlatım yaratıcı sanatsal davranışın ön koşuludur.
Yaratıcı davranışta teknik bilgi ve beceriler hiç aksamadan öğrenilmelidir, yoksa
sonuç kesintiye uğrar.
Okul düzeyinde üretkenlik ve özgünlük biri ötekini tanımlayan iki davranıştır.
Üretkenlik ancak öğrenme ile pekiştirilirse niteliği doğurur ve ancak o zaman anlamlı olur.
Yoksa salt tek düze çokluk yaratıcılıkta her zaman niteliği vermez” (Kırışoğlu, 1991: 182).

4. YARATICI OKULDA KAZANILACAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Otantik olma (kendi kendisi olabilme), kendisi için anlamlı sorunları belirleme,
yaşantılara açık olma, akıcılık, algıya açık olma, özgünlük, belirsizliğe dayanıklı
olma/beklenmedik olaylarla başa çıkabilme özellikleri kazanılmalıdır. Ayrıca sezgi, tutku ve
duygulara açık olma, mizah duygusuna sahip olma, cesaret/meydan okuma (challenge),
bağımsızlık-özgürlük, zenginleştirme/çok yönlü öğretim yöntemleri, savaşım gücü, esneklik,
olumsuz koşullara dayanıklılık, olumlu ben algısı ve risk alma özellikleri de okullarda
kazanılmalıdır. (Sungur, 2001: 60).
5. GÖRSEL SANATLARDA YARATICILIK
Görsel sanatlar dersinde öğrencilere yaptırılan uygulamalara ve uygulama biçimlerine
bakıldığında öğrencilerde birçok yaratıcı tutumun hareketlendirdiği ve geliştirdiği
görülmektedir. Teorik derslerde öğrenciler fiziksel temaslardan çoğunlukla uzak
kalmaktadırlar. Görsel sanatlar aracılığıyla düşünmenin aktif hale getirildiği fiziksel temas
yoluyla hissetme, algılama, tanıma ve yorumlama gücüne ulaşabilmektedir. Fiziksel temasla
algılayan çocuk düşüncelerini ve hayallerini uygulamalı olarak icra edebilme imkanı
bulabilmektedirler. Hayal ettiğini forma dönüştüren çocuk üretebilmekte yaratıcılığı
gelişebilmektedir. Görsel sanatlar aracılığıyla farklı uygulama biçimleri ile ifade yolu bulan
çocuk malzemeyi ve tekniği çeşitlendirerek çözüm yollarıyla ilgili bilgisel ve uygulamalı
zenginliğe ulaşıp yaratıcılıklarının gelişimine büyük katkıda bulunmaktadır. Çocuk
uygulamalar esnasında düşüncesini ifade etme yolunu bulduğu görsel sanatlar aracılığı
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yoluyla başka öğrencilerinde yaptığı uygulama ve düşünme biçimlerini görerek düşünme
biçimini zenginleştirebilmektedir. Birlikte işbirliği yaptığı arkadaşlarıyla görsel sanatlar
aracılığıyla yeni yaratıcı uygulama biçimleri ve düşünceleri oluşturabilmektedirler.
Hayellerini en iyi yansıttıkları zemin olan görsel sanatlar çocukların yaratıcılığını
geliştirmelerinde büyük önem taşır.
6.
YÖNTEM
Araştırma Nitel Araştırma Deseni ile yapılmış olup Araştırmada verilere ulaşmak için tez,
makale, bildiri ve internet verilerine bakılarak literatür taraması yapılmıştır.
7.
SONUÇLAR
Araştırma sonucunda görsel sanatlar dersi aracılığıyla çocuğun yaratıcı eylemlere geçip hayal
kurup yeni şeyler düşündüğü, hayalini kurduğu şeyleri görsel sanatlar aracılığıyla ürüne
dönüştürebilme yetisi kazandığı, algı yetisinin gelişmekte olduğu, buluş yetisinin gelişmekte
olduğu, farklı malzeme ve teknikler aracılığıyla çok boyutlu düşünme yetisinin gelişmekte
olduğu ve yaratıcılığını geliştirdiği görülmüştür. Görsel sanatlar dersinin diğer derslerin
kazandırmakta güçlük çektiği uygulama, hayal kurma, görsel algılama, üretme gibi yeti ve
etkinlikleri kazandırmak için büyük önem taşıdığı ve bu yetilerin çocukların yaratıcılıkları
için kaçınılmaz bir gereklilik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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OSMANLI MİNYATÜRLERİNDE NAKKAŞ OSMAN’IN ŞEMAİLNAME ADLI
ESERİNDE PADİŞAH FİGÜRLERİNİ ELE ALIŞ BİÇİMİ
Dr. Öğretim Üyesi Fahrettin GEÇEN
İnönü Üniversitesi, fahrettin.gecen@inonu.edu.tr
ÖZET
Osmanlı imparatorluğu döneminde İslamiyet’in etkisiyle resme eğilim azken, mimari, hat,
minyatür, ebru gibi sanatlara eğilim çok yüksekti. Minyatür geleneğimizin önemli
kazanımlarından biri olmakla birlikte dünyada sadece bizim kültürde yer alması ve önemli,
zengin bir sanat üslubu olması dolayısıyla ele alınması gereken bir konudur. Osmanlı
imparatorluğu döneminde yer alan en önemli minyatür sanatçılarından biride Nakkaş
Osman’dır. Osmanlı imparatorluğu döneminde bazı padişahlar kendi resimlerinin yapılmasını
arzulamıştır. Bunlardan biri olan II. Murat’ın emri ile Nakkaş Osman’a hazırlatılan
Şemailname ilk 12 Osmanlı padişahının yüz ve vücut şekillerinin, giysilerinin anlatıldığı
kıymetli bir eser olmuştur. Bu önemli eser tarihimiz açısından önemli olduğundan içerisindeki
padişah minyatürleri araştırma konusu edilmiştir. Araştırmanın amacı Osmanlı
minyatürlerinde Nakkaş Osman’ın padişah figürlerini ele alış biçimini ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın önemi ise Nakkaş Osman’ın Osmanlı padişahlarını minyatürüze etme biçimini
ve Osmanlı padişahlarının portrelerinde görülen vasıfsal özelliklerinin ve dönemin kültürel
formunun ortaya çıkarmasıdır. Araştırma nitel bir araştırma olup literatür taraması yapılarak
çeşitli verilere ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ışığında ise minyatürler betimsel analiz
metoduyla yorumlanmıştır. Elde edilen veriler aracılığıyla ulaşılan sonuçlara bakıldığında;
minyatürlerde, eserde yer alan Osmanlı padişahları bağdaş kurup minder üstünde oturup,
yastığa dayanmış şeklinde betimlenmiştir. Padişahların çoğunun bir eli dizinde diğer eli
yukarı doğru kırık şekilde çizilmiştir. Yukarı doğru çizilen elin başparmağıyla diğer
parmaklarını birbirine değdirmesi, yâda o elin çiçek tutması gücün ve otoritenin yanında
güzelliğin ve merhametinde göstergesi olarak resmedilmiştir. Osmanlıda minyatürü çizilmiş
diğer resimlere bakıldığında başların daha ayrıntılı ve gerçekçi çizildiği görülmektedir.
Başların yönlerine bakıldığında ¾ sağa doğru bakmaktadır. Figürler ya hafif aşağı yâda öne
doğru bakmaktadır. Görülen bu tutum padişahların tevazularının göstergesidir. Minyatürü
yapılan Padişahların tamamı kaftan ve sarık giymiş olup kıyafetleri ise Osmanlı motifsel
desenlerle bezenmiştir. Tüm portreler aynı madalyon çerçeveler içerisine yerleştirilmiştir.
Tüm madalyon çerçeveler de ince işlenmiş motiflerle bezenmiştir. Madalyon çerçeveler
üstünde çerçeve içerisinde Osmanlıca yazılar mevcuttur. Genelde altın varak sarısı, kırmızı,
mavi, yeşil, kahverengi baskın renkler olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nakkaş Osman, Minyatür, Osmanlı Padişahları, Figür, Portre
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OTTOMAN MINIATURES NAKKAŞ OSMAN'S METHODS OF HANDLING THE
SULTAN'S FIGURES
ABSTRACT
During the Ottoman Empire, when the tendency to painting was low due to the influence of
Islam, the tendency to architecture, hat, miniature, marbling, etc.was very high. Although it is
one of the most important achievements of our miniature tradition, it is an issue that should be
addressed only in the world because it is in our culture and because it is an important and rich
art style. One of the most important miniature artists in the Ottoman Empire period was
Nakkaş Osman. During the Ottoman Empire, some Sultans wished to make their own
paintings. One of them is II. The first 12 Ottoman sultans ' faces and body shapes and clothes
were a precious piece of art, which was prepared by Murat's order to Nakkaş Osman. Since
this important work is important in terms of our history, the Sultan's miniatures are the subject
of research. The aim of the study is to reveal the way that Nakkaş Osman took the Sultans '
figures in Ottoman miniature. The importance of the survey is that Nakkaş Osman's way of
visualizing the Ottoman sultans and the qualitative features of the Ottoman sultans and the
cultural form of the period. The research is qualitative research and various data have been
obtained by scanning the literature. In light of the data obtained, miniatures were interpreted
with descriptive analysis method. Based on the results obtained from the data, the Ottoman
sultans in the works were depicted in miniatures as sitting on a cushion and sitting on a
cushion. Most of the Sultans were drawn with one hand broken up in the knee. The thumb of
the hand drawn upward and the thumb of the hand touching each other, or the hand holding
flowers, is depicted as an indicator of beauty and compassion beside the power and authority.
When we look at other paintings drawn in the Ottoman miniature, we can see that the heads
were drawn in more detail and realistic. When looking at the direction of the heads, ¾ faces to
the right. Figures either look slightly down or forward. This attitude is an indication of the
modesty of the Sultans. All of the Sultans who made miniatures were dressed in kaftan and
turban and their clothes were decorated with Ottoman motifs. All portraits are placed within
the same medallion frames. All medallion frames are decorated with fine-grained motifs.
There are Ottoman inscriptions on medallion frames. It is generally used as gold foil yellow,
red, blue, green, brown dominant colors.
Key Words: Nakkaş Osman, Miniature, Ottoman Sultans, Figure, Portrait
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Osmanlı imparatorluğu döneminde İslam inancının etkisiyle resme eğilim azken,
mimari, hat, minyatür, ebru gibi sanatlara eğilim çok yüksekti. Bunun sebebi insanların
varolan cismani hallerine tapmalarının önüne geçmekti. Bunun yolu soyut yapılar olan
geleneksel sanatlar, mimari gibi yollardı. Minyatürde insan çiziminin yapıldığı fakat figürler
ya geometriksel yada gerçekçi ayrıntıdan uzak formlarda çizilen bir üsluba sahipti. Bununla
birlikte bazı bazı padişahlar resme yönelim göstermişlerdir. Osmanlı döneminde bazı
padişahlar kendi resimlerinin yapılmasını arzulamıştır. II. Murat’ın emri ile Nakkaş Osman’a
hazırlatılan Şemailname ilk 12 Osmanlı padişahının yüz ve vücut şekillerinin, giysilerinin
anlatıldığı kıymetli bir eser oldu (https://edebiyatvesanatakademisi.com/osmanli-minyaturgravur-resim/nakkas-osman-semailname-ve-padisah-minyaturleri/2278)
2.

ARAŞTIRMANIN AMACI:

Araştırmanın amacı Osmanlı minyatürlerinde Nakkaş Osman’ın padişah figürlerini ele
alış biçimini ortaya çıkarmaktır.
3.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ:

Araştırmanın önemi Nakkaş Osman’ın Osmanlı padişahlarını minyatürüze etme
biçimini ve Osmanlı padişahlarının portrelerinde görülen vasıfsal özellikleri ve dönemin
kültürel formunu ortaya çıkarmaktır.
4.

MİNYATÜR NEDİR?

Minyatür, el yazması kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan resimler hakkında
kuilonılan bir tâbirdir, italyanca minyatura kelimesinden alınmadır. Ortaçağ Avrupası'nda el
yazması kitapların bölüm başlarındaki ilk harfler minium denilen maden kırmızısı (sülüğen)
ile boyanıp süslenirdi. Bilâhare kitoplon süslemek İçin yapılan resimlere de bu isim
verilmiştir
(http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1226/Binark.pdf?sequence=
1)
5.

NAKKAŞ OSMAN KİMDİR?

16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Nakkaş Osman'ın doğum ve ölüm tarihleri
bilinmemektedir. II. Selim ve III. Murat devirlerinde Osmanlı imparatorluğunun en ünlü
minyatür ustası ve nakkaşbaşıdır. 1550-15590 yılları arasında Nakkaş Osmanlı minyatür
sanatında canlanma görülür. Sanatçının en önemli yapıtı Firdevsi'nin Şehname'sinin Türkçe
çevirisidir. Zafername, Şahname-i Selim Han ve Şehinşahname diğer önemli yapıtlarıdır.
Peygamber'in yaşamını anlatanSiyer-i Nebi'yi resimleyen sanatçılardandır. Nakkaş Osman
Kanuni'nin son yıllarında hazırladığı "Zafername" ile Sultan III. Murat'ın oğlu şehzade
Mehmet'in sünnet düğünü törenlerini anlatan "Sûrname" adlı yapıtlarıyla çağa damgasını
vurmuştur
(http://cekmecedenoykuler.com/biyografi/yenicag/biyografiler/NakkasOsman.html).
6.
NAKKAŞ OSMANIN OSMANLI PADİŞAHLARINI MİNYATÜR SANATIYLA
ELE ALIŞ BİÇİMLERİ
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6.1.

Resim 1: Osman Gazi- Şemailname

Osmanlı imparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi’nin tasvir edildiği bu minyatür
çalışmasında; padişah dizlerinin üstüne bağdaş kurup oturmuş, yastığa dayanmış ve sol
kolunu kaldırmış ellerini ise açık halde bırakmıştır. Sağ elini bacağının üstüne koymuştur.
Giydiği kıyafetler ve mekânın tamamı Osmanlı motifleriyle bezenmiştir. Padişah kaftan ve
sarık giymiştir. Yüzler ayrıntılı çizilmiş resimsel bir bakışla ifade anlayışı oluşmuştur.
Minyatürde mavi, lacivert, kırmızı, kahverengi, sarı, lila gibi renkler kullanılmıştır. Yüz sağa
eğimli bakışlar sağ tarafa doğrudan bakmaktadır.

6.2.
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Resim 2: Orhan Gazi-Şemailname
Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olan Orhan Gazi’nin tasvir
edildiği bu minyatür çalışmasında; padişah dizlerinin üstüne bağdaş kurup oturmuş, yastığa
dayanmış ve iki kolunu bacaklarının üstüne koymuştur. Sol elinin içerisinde kavramış olduğu
padişahlığın gücü ve otoritesini temsil eden mendil bulunmaktadır. Giydiği kıyafetler ve
madalyon mekanın tamamı Osmanlı motifleriyle bezenmiştir. Padişah kaftan ve sarık
giymiştir. Yüzler ayrıntılı çizilmiş resimsel bir bakışla ifade anlayışı oluşmuştur. Minyatürde
mavi, lacivert, kırmızı, kahverengi, ten rengi, lila gibi renkler kullanılmıştır. Yüz sağa eğimli
hafif aşağı eğik, bakışlar sağ tarafa doğrudan bakışlıdır. Resmin üstünde Osmanlıca yazı yer
almaktadır.

6.3.
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Resim 3: Çelebi Mehmet- Şemailname
Osmanlı imparatorluğunun önemli padişahlarından biri olan Çelebi Mehmet’in tasvir
edildiği bu minyatür çalışmasında; padişah dizlerinin üstüne bağdaş kurup oturmuş, yastığa
dayanmış vücut yönü sola meyilli olarak çizilmiştir. Sağ kolunu kaftanın cebine koymuş sol
eliyle bir çiçek elinde tutup koklama pozisyonunda resmedilmiştir. Elde çiçek tutmak hem
gücün hem de merhametin ve otoritenin simgesi olarak görülmektedir. Giydiği kıyafetler ve
madalyon mekânın tamamı Osmanlı motifleriyle bezenmiştir. Çelebi Mehmet’in kaftanın
altındaki kıyafeti belirgin şekilde görülmektedir. Padişah dış giyimde kaftan ve sarık
giymiştir. Padişahın yüzü ayrıntılı çizilip resimsel bir bakışla ifade anlayışı oluşmuştur.
Minyatürde mavi, altın varak, yeşil, kırmızı, ten rengi, lila gibi renkler kullanılmıştır. Yüz
sağa eğimli hafif aşağı eğik, bakışlar sağ tarafa doğrudan bakışlıdır. Resmin üstünde altın
varak çerçevenin içerisinde Osmanlıca yazı yer almaktadır.

6.4.
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 245

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

Resim 4: Fatih- Şemailname
Osmanlı imparatorluğunun en önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan
Mehmet’in tasvir edildiği bu minyatür çalışmasında; padişah dizlerinin üstüne bağdaş kurup
oturmuş, yastığa dayanmış vücut yönü sola meyilli olarak çizilmiştir. Sol kolunu hafif kavisli
şekilde sol ayağının üstüne koyup elinde kırmızı bir mendil tutmuş sağ eliyle bir çiçek elinde
tutup koklama pozisyonunda resmedilmiştir. Elinde çiçek tutması ve mendili elinde kavrayıp
tutması hem gücün hem de merhametin ve otoritenin simgesi olarak görülmektedir. Giydiği
kıyafetler ve madalyon mekânın tamamı Osmanlı motifleriyle bezenmiştir. İç te yer alan
kıyafette belirgin şekilde görülmektedir. Padişah dış kıyafetinde kaftan ve sarık giymiştir.
Yüzler ayrıntılı çizilmiş resimsel bir bakışla ifade anlayışı oluşmuştur. Minyatürde mavi, altın
varak, yeşil, kırmızı, ten rengi gibi renkler kullanılmıştır. Yüz sola eğimli bakışlar sağ tarafa
doğrudan bakmaktadır. Resmin üstünde altın varak çerçeveyle Osmanlıca yazı yer almaktadır.

6.5.
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Resim 5: Kanuni- Şemailname
Osmanlı imparatorluğunun en önemli padişahlarından biri olan Kanuni Sultan
Süleyman’ın tasvir edildiği bu minyatür çalışmasında; padişah dizlerinin üstüne bağdaş kurup
oturmuş, yastığa dayanmış vücut yönü sağa meyilli olarak çizilmiştir. Sağ kolunu hafif kavisli
şekilde sağ ayağının üstüne koymuş sağ kolunu ise başparmağıyla diğer parmaklarını
birleştirmiş halde minyatürüze edilmiştir. Sol elinin parmaklarını birleştirmesi otorite
göstergesidir. Giydiği kıyafetler ve fondaki madalyon ve mekânın tamamı Osmanlı
motifleriyle bezenmiştir. Padişah dış kıyafetinde kaftan ve sarık giymiştir. Yüzler ayrıntılı
çizilmiş resimsel bir bakışla ifade anlayışı oluşmuştur. Minyatürde mavi, altın varak, yeşil,
kırmızı, ten rengi gibi renkler kullanılmıştır. Yüz sola eğimli bakışlar sağ tarafa hafif aşağı
eğimli bakmaktadır. Aşağı doğru bakış tevazunun göstergesidir.
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7.

YÖNTEM

Araştırma nitel bir araştırma olup literatür taraması yapılarak çeşitli verilere
ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ışığında ise minyatürler betimsel analiz metoduyla
yorumlanmıştır.

SONUÇLAR
Bütün Osmanlı padişahları bağdaş kurup minder üstünde oturup, yastığa dayanmış
şeklinde betimlenmiştir.
Padişahların çoğunun bir eli dizinde diğer eli yukarı doğru kırık şekilde çizilmiştir.
Yukarı doğru çizilen elin baş parmağıyla diğer parmaklarını birbirine değdirmesi, yada o elin
çiçek tutması gücün ve otoritenin yanında güzelliğin ve merhametinde göstergesi olarak
çizilmiştir. Osmanlıda minyatürü çizilmiş diğer resimlere bakıldığında başların daha ayrıntılı
ve gerçekçi çizildiği görülmektedir. Başların yönlerine bakıldığında ¾ sağa doğru
bakmaktadır. Figürler ya hafif aşağı yada öne doğru bakmaktadır. Görülen bu tutum
padişahların tevazularının göstergesidir. Padişahların tamamı kaftan ve sarık giymiş olup
kıyafetleri ise Osmanlı motifsel desenlerle bezenmiştir. Tüm portreler aynı madalyon
çerçeveler içerisine yerleştirilmiştir. Tüm madalyon çerçeveler de ince işlenmiş motiflerle
bezenmiştir. Madalyon çerçeveler üstünde çerçeve içerisinde Osmanlıca yazılar mevcuttur.
Minyatürlerin tamamına tüm kompozisyonda motifsel bezemeler yapılmıştır. Genelde
altın varak sarısı, kırmızı, mavi, yeşil, kahverengi baskın renkler olarak kullanılmıştır.
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wjKcIGmIKYAgDEijSA-kD_1xCvEY8MqxewEagXqhf9EPs3-jffJPct7yHBJ8UhTfzNIUiGjCNZA6qw4U8yyaeYXWzTy8KlXZEY8W2l9ECqthdY7qslRxfV1SDle142ggson
BYfE4gBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBFBbKa8M&sa=X&ved=0ahUKEwj5iL0n_ffAhXhwosKHa0hCdAQwg4IKSgA&biw=1350&bih=640
https://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=nakka%C5%9F+osman&tbm=isch&tbs=simg:C
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7oevh6yHuQJ2hf7N4UiwSf3LYAuiCL8N7IjriffJBowJzZP-EsVKJN1G5DEYsrkDBcnpBptf7jXyHEfbAX1h0cIlUXgozDGMf5dp8uBqdbIAQMCxCOrv4IGgoKCAgBE
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FRANCİSCO GOYA’NIN SANATSAL ÇALIŞMALARINDAKİ RESİMSEL
VURGUYA YÖNELİK ÇÖZÜMLEMELER
Dr. Öğretim Üyesi Fahrettin GEÇEN
İnönü Üniversitesi, fahrettin.gecen@inonu.edu.tr
Emrah ASLANHAN
İnönü Üniversitesi, easlanhan58@gmail.com
ÖZET
İspanyol sanatçı Francisco Goya’nın eserlerine bakıldığında sanatçının ilk dönemler portre ve
manzara çalıştığı görülürken daha sonraki dönemlerde insanların iç dünyalarına yönelik
resimler yaptığı görülmüştür. Sanatçı insanların iç dünyalarına yönelik resimler resmederken
kimi zaman kutsal kitap İncil’den yola çıkarak dini tasvirlerde bulunmuş kimi zaman ise
sosyolojik eleştirel yorumla resimlerini betimlemiştir. Özellikle Avrupa’nın çalkantılı olduğu
bir dönemde toplumların sahip oldukları psikolojik durum ve yaşanılan savaşların,
katliamların insanlar üzerinde yaratığı etki sanatçıya da nüks etmiştir. Sanatçı Hıristiyanlığın
etkisinde kalıp eserlerinde dini betimlemelere de yer vermiştir. Eserlerinde çarpıcı şekilde
dönemin yaşanan sosyolojik ve trajedik olaylarını resimlerinde bazı resimsel öğelerle
vurgulamıştır. Francisco Goya’nın bazı resimlerinde yer alan insanların içsel dünyalarına
hitaben yaptığı resimlerle anlatmak istediği, vurguladığı konuları ve o konuları ele alış biçimi
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma sanatçının yaşadığı dönemdeki sosyolojik ve
inançsal yapının çözümlenmesi ve plastik açıdan resimlerin analizi açısından önem
taşımaktadır. Ayrıca sanatçının resimlerinin analizi ve de vurguladığı tema, figür-nesne
çözümlemesi de önem taşımaktadır. Sonuç olarak Goya resimlerinde yaşadığı dönemin dinsel
ve sosyolojik durumlarını anlatmak için genelde çok sayıda figürün yer aldığı resimsel
kompozisyonlar içerisinde bir figürü merkeze alıp ön planda tutup resimlerinde işlediği
görülmektedir. Plastik açıdan merkezde yer alan figürün ışık değerinin yüksek tutularak koyu
içinde açık etkisiyle ışık ile vurguyu şiddetlendirdiği görülmüştür. Resimlerde betimlediği
figürlerin hemen hemen tamamının hareketli olduğu merkezde yer alan figürün hareketinin ise
diğerlerinden baskın olarak kendini gösterdiği ve ressamın merkez konumdaki figürün
hareketiyle vurguyu güçlendirdiği görülmüştür. Sanatçı çalışmalarındaki duygu yoğunluğu ile
eserlerine hayat vererek gerçekçi üslup yolu izlemiştir. Resimlerinde figürlerin işlenişi ve
kompozisyonun kurulumu açısından bir tutarlılık görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Francisco Goya, Vurgu, Figür, Din, Sosyal
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ANALYSIS OF ARTISTIC EMPHASIS ON THE ARTISTIC WORK OF
FRANCISCO GOYA
ABSTRACT
Spanish artist Francisco Goya's works show that the artist works in the early stages of portrait
and landscape, but later on, he made paintings for the inner worlds of people. When the artist
painted pictures of the inner world of people, the Bible sometimes made religious depictions
based on the Bible, and sometimes portrayed them with a sociological critical interpretation.
Especially at a time when Europe was turbulent, the psychological situation of societies and
the wars, massacres, and the effect of the creator on the people have also recurred the artist.
The artist was influenced by Christianity and included in religious depictions in his works. In
his works, he emphasized the sociological and tragic events of the period with some pictorial
elements in his paintings. In some paintings of Francisco Goya, the aim of the study is to
discuss the subjects that he wants to express with the paintings he has addressed to his inner
worlds and the ways to deal with them. The analysis of the sociological and religious structure
of the artist and the analysis of the pictures from a plastic point of view. In addition, analysis
of artist's paintings and the theme emphasized, figure-object analysis is also important. As a
result, in order to explain the religious and sociological conditions of the period in the
paintings of Goya, it is observed that many figures were included in the picture compositions,
taking a figure into the center and taking it in the foreground and processing it in their
paintings. In terms of plastic, the figure in the center of the light value is kept high and it has
been seen that it intensifies the emphasis with light under the light effect in the dark. It has
been observed that the movement of the figure in the center, where almost all of the figures
depicted in the paintings are moving, shows itself as dominant by others and the artist's
movement in the central position reinforces the emphasis. With the intensity of emotions in
the artist's work, he followed a realistic way of style by giving life to his works. His paintings
show a consistency in terms of the processing of figures and the installation of the
composition.
Keywords: Francisco Goya, Emphasis, Figure, Religion, Social

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 251

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
1. ARAŞTIRMANIN AMACI:
Francisco Goya’nın bazı resimlerinde yer alan insanların içsel dünyalarına hitaben yaptığı
resimlerle anlatmak istediği, vurguladığı konuları ve o konuları ele alış biçimi araştırmanın
amacını oluşturmaktadır.
2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ:
Araştırma sanatçının yaşadığı dönemdeki sosyolojik ve inançsal yapının çözümlenmesi ve
plastik açıdan resimlerin analizi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca sanatçının resimlerinin
analizi ve de vurguladığı tema, figür-nesne çözümlemesi de önem taşımaktadır.
3. GİRİŞ
3.1.Francisco Goya kimdir?
30 Mart 1746’da Zaragoza yakınlarında Fuentetodos köyünde dünyaya gelen Francisco
Goya, ilk resim denemelerini Zaragoza’da yapmıştır. Goya bir dönem esinlendiği
Velazguez’in açık etkisini, çalışmalarında uygulamıştır. Goya çalışmalarında figürlerinin iç
dünyalarına yönelip, figürlerin rengini, duruşunu ve duygularını da görmeye, anlamaya
çalışmıştır. Goya 17’nci yüzyılın sonlarına doğru, Sevilla şehrinde ağır bir hastalığa yakalanıp
sağır olur. İspanya’da 1808 yılında Napoléon ülkeyi zaptetmeye kalktı. İspanyollar da
yurtlarını savununca, her yer kana bulandı. Darbe Goya’yı çok değiştirdi. Koyu renkler ve
siyahı, geniş ölçüde kullanmaya başladı. 16 Nisan 1828’de geçirdiği bir kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti. http://www.ressamlar.gen.tr/francisco-goya-kimdir-hayati-biyografisi/
3.2. Francisco Goya’nın bazı eserleri ve eserlerdeki vurguların çözümlemeleri:

Resim 1: Francisco Goya, “3 Mayıs”, 2,75 m x 3,35 m, TÜYB, 1808.
“Mayıs’ın Üçü” adlı eserde direnen Madrid halkının kurşuna dizilmesine tanık
oluyoruz. Resimde kullanılan özne görevi beyaz gömlekli figür ile etrafında duran askerlerle
tasvir edilmiştir. Resmi bu kadar etkili gösteren unsur duygu yüklü olan yüz ifadelerinden
kaynaklanmaktadır. Resimde vurulacak olan figürlerin çaresiz bakışları ve duruşları aynı
pozisyonda paralel dizilen idam mangasının soğuk, duygusuz olmaları karşısında resmi güçlü
ve etkili göstermektedir. Resimde kasvetli koyu renkten oluşan büyük boşluk kullanılmıştır.
Vurgu, dinamik harekete sahip figür ile kompozisyon oluşturulmuştur. Resimde hızlı ve ıslak
çalışılması ile arka planda gerçek dışı bir ışık yansıtmaktadır. Kollarını açmış duruşu aynı
zamanda bir çarmıha geriliş simgesidir.
www.zeugmakongresi.org/
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Resim 2: Francisco Goya, “The Forge”, 181. 6 x 125 cm, TÜYB, 1812 - 1816.
Resimde bir demircinin örsünün etrafında çalışan üç kişiye odaklı kompozisyon
betimlenmiştir. Resmin solundaki figür örsün arkasına çömelmiş, öne dönük ve örs üzerinde
sabit bir şekilde ısıtılmış metal bir nesneyi tutmak için bir maşa kullanıyor. Resmin ortasında,
izleyiciye sırtı dönük demirci, balyozu kaldırmış örs üzerindeki ısıtılmış levhaya vurma
eğilimi göstermektedir. Demirci, kolları açık, beyaz ve gri tonlarında bir gömlek giymiştir.
Demircinin sol kol ve sol bacağını, açığa çıkararak, güçlü ve kaslı yapılarını öne çıkararak
balyozla yükselme hareketi, levhayı maşa ile tutan figürle birbirini tamamlıyor. Resimde en
açık renkle demircinin gömleği gösterilmiştir. Sıcak metal levha küçük kırmızı ile
belirtilmiştir (http://www.franciscogoya.com/the-forge.jsp) .
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Resim 3: Francisco Goya, “Mesih'in Mezarı”, 130 x 95 cm, TÜYB, 1770 - 1772.
Goya’nın “Mesih’in Mezarı” adlı eserinde figürlerin hareketliliği göze en çok çarpan
durumdur. Bütün figürler Mesih’in ölümüne üzülmüş bir şekilde yüz ve hareket ifadeleriyle
betimlenmiştir. Ana unsur olan figürler ışıkla odak noktası haline getirilmiştir.

Resim 4: Francisco Goya, “Savaş Felaketleri’nden 15 numaralı levha” , 14 x 16,7 cm,
Gravür Baskı, 1810 - 1820.
Francisco Goya’nın “Savaş Felaketleri’nden 15 numaralı levha” adlı gravür
yapıtında bir savaş sahnesinin acımasızlığı tasvir edilmiştir. Ağaçlara bağlanan figürler
ve bu figürlerin askerler tarafından kurşunlanması savaşın acımasız yanını gözler önüne
sermiştir. Siyah beyaz etki ile yapılan yapıtta en önde ağaca bağlanmış figür ve
sonrasında yerde yatan öldürülmüş figür büyüklükleri ve ışık değerleriyle ön planda
tutulup odak noktası haline getirilmiştir.
www.zeugmakongresi.org/
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SONUÇLAR:
Goya resimlerinde yaşadığı dönemin dinsel ve sosyolojik durumlarını anlatmak için
genelde çok sayıda figürün yer aldığı resimsel kompozisyonlar içerisinde bir figürü merkeze
alıp ön planda tutup resimlerinde işlediği görülmektedir. Plastik açıdan merkezde yer alan
figürün ışık değerinin yüksek tutularak koyu içinde açık etkisiyle ışık ile vurguyu
şiddetlendirdiği görülmüştür. Resimlerde betimlediği figürlerin hemen hemen tamamının
hareketli olduğu merkezde yer alan figürün hareketinin ise diğerlerinden baskın olarak
kendini gösterdiği ve ressamın merkez konumdaki figürün hareketiyle vurguyu güçlendirdiği
görülmüştür. Sanatçı çalışmalarındaki duygu yoğunluğu ile eserlerine hayat vererek gerçekçi
üslup yolu izlemiştir. Resimlerinde figürlerin işlenişi ve kompozisyonun kurulumu açısından
bir tutarlılık görülmektedir. Resimlerde yüz ifadeleri, vücut ve baş hareketleri ile
vurgulanmak istenen tema amacına uygun şekilde form edilerek vurgulanmıştır.

KAYNAKLAR

1. Francisco Goya Kimdir, Hayatı, Biyografisi | Ressamlar, (30.12.2018) Tarihinde
http://www.ressamlar.gen.tr/francisco-goya-kimdir-hayati-biyografisi/ adresinden alındı.
2.

The Forge, 1817 by Francisco Goya (18.01.2019) Tarihinde
http://www.franciscogoya.com/the-forge.jsp adresinden alındı.
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ABSTRACT
Members of the family Caligonellidae (Acari) are free-living predators. The genus
Caligonella Berlese within the family Caligonellidae currently contains ten valid species in
the world, and is represented with two species in Turkey, viz. C. humilis (Koch) and C. urhani
Akyol. In the present work, it has been evaluated mite (Acari) specimens collected from
Pülümür Valley (Turkey). Seventeen females mite specimens found in litter, soil and moss
from Pülümür Valley (Turkey) were identified as Caligonella haddadi Bagheri and Maleki.
This species only known from the type locality, Iran was herein described and figured, and is
a new record for the mite fauna of Turkey.
Key words: Caligonella, mite, new record, Pülümür Valley.
1. INTRODUCTION
Members of the family Caligonellidae are free-living predators and generally feeding on small
arthropods. They live in various habitats such as soil and litter, bark of trees, moss,
storehouses and bird nests (Summers and Schlinger, 1955; Doğan, 2003; Bagheri et al., 2013;
Ahmad Hoseini et al., 2014; Akyol, 2018). The genus Caligonella Berlese within the family
Caligonellidae currently contains ten valid species in the world (Koch, 1838; Meyer and
Ueckermann, 1989; Hu and Hu, 1997; Fan, 2000; Bagheri et al., 2013; Ahmad Hoseini et al.,
2014; Akyol, 2018), and is represented with two species in Turkey, C. humilis (Koch) and C.
urhani Akyol (Koç and Ayyıldız, 1996; Doğan, 2003, 2007; Erman et al., 2007, Bingül et al.,
2017; Doğan et al., 2018; Akyol, 2018). This paper presents the third species of the genus in
Turkey, i.e. Caligonella haddadi Bagheri and Maleki. This species is described and illustrated
here. With the present work, it is aimed to contribute to the knowledge on mite diversity in
Turkey.
2. MATERIAL AND METHODS
Mites were extracted using Berlese-Tullgren funnels, cleared in 60% lactic acid and mounted
on microscopic slides in Hoyer’s medium. Drawings were made with the aid of a drawing
tube attached to a Leica DM 4000B phase-contrast light microscope. All measurements were
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given in micrometers (μm) by using Leica Application Suite (LAS) Software Version 3.8.
Mean values are given first and the range is given parenthetically. Dorsal and leg setal
designations follow Kethley (1990) and Grandjean (1944), respectively. Specimens examined
were deposited in the collection of the Acarology Laboratory of Erzincan Binali Yıldırım
University, Turkey.
3. RESULTS
Caligonella haddadi Bagheri and Maleki, 2013
(Figures 1-6)
Female
Body ovoid, length (excluding gnathosoma) 365 (311-402), width 227 (187-255).
Dorsum (Figs 1, 4) – With striae, without shields. Dorsal body setae 11 pairs, 12 (9-14) long.
Distances of between dorsal setae as follows: vi–vi 25 (21-29), ve–ve 51 (47-56), vi–ve 30
(28-33), ve–sci 28 (26-29), sci–sci 111 (106-116), sci–sce 63 (60-65), sce–sce 187 (177-199),
c1–c1 44 (42-46), c1–c2 45 (42-49), c2–c2 123 (114-131), c1–d1 47 (43-50), d1–d1 51 (48-55),
d1–e1 29 (25-33), e1–e1 68 (65-70), e1–f1 70 (68-72), f1–f1 57 (54-61), f1–h1 39 (37-41), h1–h1
19 (18-22), h1–h2 34 (31-36), h2–h2 70 (67-73). One pair of eyes and a pair of post- ocular
bodies (pob) present laterally between setae sci and sce. Three pairs of dorsal cupules present,
ia located behind post-ocular bodies, im antero-lateral to setae d1 and ip postero-lateral to
setae f1, anal opening posteriorly, with one pair of pseudanal setae (ps1).
Venter (Figs 2, 5) – With striae, without coxisternal shields. Intercoxal setae three pairs, 1a 24
(21-25), 3a 17 (15-19), 4a 13 (11-15), 1a located on coxae I, but 3a and 4a located on
integument. Genital region with three pairs of setae (ag1-3), genital shields without setae. One
pair of cupules (ih) located lateral to setae ag2 and ag3. Lengths of the setae as follows: ag1 13
(12-14), ag2 7 (7-8), ag3 7 (6-7). Anal valves in dorsal position and with one pair of setae, ps1
12 (11-14).
Legs (Figs 3, 6) – Length of legs (from base of femur to tip of tarsal claw): leg I 268 (250281), leg II 205 (195-218), leg III 231 (219-240), leg IV 258 (245-272). Chaetotaxy of leg
segments (solenidia in parentheses) as follows: coxae 3–1–1–1, trochanters 1–1–1–1, femora
2–2–2–2, genua 5(+1κ)–5–2–2, tibiae 5(+1φ+1φρ)–5–4–4, tarsi 15(+1ω)–11(+1ω)–9–9.
Outer solenidion (φρ) on tibia I about 3.5–4 times longer than inner solenidion (φ); solenidion
Iω slightly longer than IIω.
Gnathosoma – Subcapitulum with punctations and two pairs of subcapitular setae m 12 (1014), n 22 (20-24) and two pairs of adoral setae, or1-2. Distance between setae m–m 13 (11-14),
n–n 34 (32-37), m–n 20 (18-22). Chelicerae with proximal components completely fused in
midline; peritremes confined to dorsal surface of stylophore, with 30-34 chambers on each
side, broad anteriorly but taper posteriorly, lateral loops not almost extending to lateral
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margins of stylophore. Palp tarsus distally with four eupatidia + one solenidion + three setae,
palp tibia with three setae and one small claw; palpgenu and palpfemur each bearing one seta.
Material examined
One female from litter and soil under Astragalus sp., Pülümür, Gökçekonak Village,
39°24'30.4''N 39°51'56.4''E, 1712 m, 13 October 2018; six females from moist moss,
Nazımiye, 39°15'40.9''N 39°52'25.5''E, 1443 m, 13 October 2018; one female from litter
under oak log and juniper tree, Nazımiye, near to Khal Ferat Tomb, 39°11'00.1''N
39°46'30.4''E, 1450 m, 13 October 2018; two females from litter and soil, Mutu, Doğanpınar
Village road, 39°35'19.8''N 39°51'08.6''E, 1447 m, 27 October 2018; one female from moss
on soil, Pülümür, Ardıçlı Village, 39°29'52.4''N 39°51'27.6''E, 1610 m, 27 October 2018; one
female from soil in hollow of a stone, Nazımiye, Seyithan Bridge, 39°11'29.2''N
39°42'50.3''E, 1009 m, 27 October 2018; two females from moss on a stone in walnut grove,
Pülümür-Nazımiye road, 39°21'49.3''N 39°47'20.9''E, 1200 m, 10 November 2018; one
female from grassy and mossy soil on a stone, Pülümür, Zağge, 39°15'33.6''N 39°46'00.3''E,
1076 m, 10 November 2018; two females from mixed litter and soil under oak and juniper
trees, Harçik, Tunceli, 39°08'27.3''N 39°37'29.5''E, 1020 m, 10 November 2018.
Distribution
Iran (Bagheri et al., 2013) and Turkey (current paper).
4. DISCUSSION
Caligonella haddadi Bagheri and Maleki can be separated within the genus by the following
traits: dorsal shield absent, ventral idiosoma without coxisternal shields, not bearing
solenidion κ on genu of leg II, two setae on genu III, outer solenidion φρ on tibia of leg I
about three times longer than inner solenidion φ, solenidion on tarsus of leg I slightly longer
than that on tarsus of leg II.
This species was only known from Iran (Bagheri et al., 2013), and this is the second report of
the species up to date. The Turkish specimens appear similar morphologically to the type
specimens except outer solenidion φρ on tibia of leg I about 3.5–4 times longer than inner
solenidion φ.
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Figure 1. Caligonella haddadi (Female). Dorsal view. Scale 100 μm.
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Figure 2. Caligonella haddadi (Female). Ventral view. Scale 100 μm.
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Figure 3. Caligonella haddadi (Female). A. Leg I, B. Leg II, C. Leg III, D. Leg IV. Scale 100
μm.
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Figure 4. Caligonella haddadi (Female). Dorsal view.

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 264

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

Figure 5. Caligonella haddadi (Female). Ventral view.
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Figure 6. Caligonella haddadi (Female). Leg I and leg II.
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ÖZET
Bu çalışmada kalitatif analiz için Çinko, İtriyum, Kadmiyum ve Baryum elementlerinin pik/
Compton oranını kullandık. Numunelerin 𝐼𝐾𝛼 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐼𝐾𝛽 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 and 𝐼𝑐𝑜ℎ /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 oranları hesaplandı.
Numuneler 5 Ci aktivitesi olan 241Am radyoaktif halka kaynaktan yayınlanan 59.54 keV
enerjili gama ışınları ile uyarıldı. Fotonları saymak için 5.9 keV'da 182 eV çözünürlüğe sahip
yüksek saflıkta germanyum (HPGe) yarı iletken dedektör kullanıldı. Genie-2000 yazılımı,
spektrumları elde etmek ve sistemin çalışma parametrelerini kontrol etmek için kullanıldı.
Pik/Compton oranları atom numarasının fonksiyonu olarak çizildi ve en iyi fit eğrileri
oluşturuldu. Pik/Compton şiddet oranları için en yüksek korelasyon katsayıları elde edildi.
Elde edilen sonuçlardan kalitatif analiz için pik/Compton şiddet oranının güvenilirlikle
kullanılabileceği gözlemlendi.
Anahtar kelimeler: Kalitatif analiz, pik/Compton oranı, EDXRF.
X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS OF SOME ELEMENTS WITH PEAK TO
COMPTON INTENSITY RATIOS AT 59.54 KEV
ABSTRACT
In this work, we used peak to Compton ratio of Zinc, Yttrium, Cadmium and Barium for
qualitative analysis. The intensity ratios of 𝐼𝐾𝛼 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐼𝐾𝛽 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 and 𝐼𝑐𝑜ℎ /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 for samples
were calculated. The samples were excited by 59.54 keV gamma rays emitted from a 241Am
annular radioactive source with 5 Ci activity. The high purity germanium (HPGe)
semiconductor detector with a resolution of 182 eV at 5.9 keV was used to detect the photons.
The Genie-2000 software was used to acquire the spectra and to control the operating
parameters of the system. The peak to Compton intensity ratios are plotted as a function of
atomic number and constituted a best-fit-curve. The highest correlation coefficient was
obtained for peak to Compton intensity ratios. It has been observed that the peak to Compton
intensity ratios can be used with high reliability in qualitative analysis.
Keyword: Qualitative analysis, peak to Compton ratio, EDXRF.
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INTRODUCTION
Quantitative analysis is elemental analysis to determine the percentages of elements and
qualitative analiysis is to identify components in a sample. X-ray fluorescence is an analytical
method for qualitative and quantitative analysis of all kinds of materials. The materials can be
in solid, liquid, powder, thin film or other form. The X-ray fluorescence (XRF) has many
advantages: the spectra are simple, the measurements are fast, easy, the measurement times
are short. XRF is a non-destructive technique, allowing the determination of broad range of
elements and with detection limits of ppm. In addition multiple elemental analysis can also be
performed. XRF method is used in many fields. XRF can use to define heavy metals and
sediment in ecology (Kodom et al., 2012), quality measurement of products in metallurgy and
chemical industry (Al-Eshaikh and Kadachi, 2011), qualitative and quantitative analysis of
soil, minerals and rocks in geology (Pearson, 1978). XRF can also use to determination of
toxic metals in food materials in food chemistry (Jolly et al., 2017), to determination of soil
and agricultural products in agriculture (Moller et al., 2018).
Scattering is one of the phenomena of interaction of gamma rays with matter and it can be
examined in two groups as elastic (coherent) and inelastic (Compton) scattering according to
the energy of scattered light. Compton scattering is the scattering of the gamma photon
collides with a free or weakly bound electron in the outer orbital of the atom. Some of the
energy is transferred to that electron, and the energy of photons scattered is less than the
energy of the photons coming because of the loss of energy.
EXPERIMENTAL
The experimental set-up has been shown in Figure 1. The detector is shielded by a lead
collimator to avoid direct exposure to incoming radiation from the source and environment.
An Am241 annular source with 5 Ci activity was used to irradiate the samples.

Figure 1. Experimental set-up.
The emitted X-rays and scattered photons were detected using a high purity germanium
detector with a resolution of 182 eV at the 5.9 keV. The Genie-2000 software was used to
acquire the spectra and to control the operating parameters of the system.
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In the present study, the intensity ratios of 𝐼𝐾𝛼 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐼𝐾𝛽 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 and 𝐼𝑐𝑜ℎ /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 for Zinc,
Yttrium, Cadmium and Barium with the atomic number are investigated in EDXRF system.
RESULTS
In this work, we used the peak to Cmpton ratio for quantitative analysis. The variations of the
intensity ratios 𝐼𝐾𝛼 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐼𝐾𝛽 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 and 𝐼𝑐𝑜ℎ /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 with atomic numbers are given Figure 24.

Figure 3. The variation of 𝐼𝐾𝛼 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 intensity ratio with atomic number.

Figure 4. The variation of 𝐼𝐾𝛽 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 intensity ratio with atomic number.
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Figure 5. The variation of 𝐼𝑐𝑜ℎ /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 intensity ratio with atomic number.
This study aimed to determine the variation of the 𝐼𝐾𝛼 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐼𝐾𝛽 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 and 𝐼𝑐𝑜ℎ /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝
intensity ratios with the atomic number. The correlation coefficients ( r 2 ) for 𝐼𝐾𝛼 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝
𝐼𝐾𝛽 /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 and 𝐼𝑐𝑜ℎ /𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝 are 0.988, 0.995 and 0.981 as seen from Figure 3-5, respectively. In
this work, the various intensity ratios are plotted as a function of atomic number and
constituted a best-fit-curve. We can say that the peak to Compton ratio is a useful method for
qualitative analysis.
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ÖZET
Bu çalışmada kurşunun L X-ışını diferansiyel kesitleri hesaplandı. Saçılma açısı nokta
kaynaktan gelen gama ışınlarının numune normali ile yaptığı açı 45° olacak şekilde sabit
tutularak, kaynak ve numune birlikte hareket ettirilmek suretiyle 85°'den 135°'ye kadar 10'ar
derecelik adımlarla değiştirildi. Numuneler 100 mCi aktivitesi olan 241Am radyoaktif nokta
kaynaktan yayınlanan 59.54 keV enerjili gama ışınları ile uyarıldı. Yayılan X ışınları, 5.9
keV'da 160 eV çözünürlüğe sahip olan bir Si (Li) detektörü ile sayıldı. 𝐿𝑙 ve 𝐿𝛽 x-ışınlarının
saçılma açısına bağlı olduğunu 𝐿𝛽 ve 𝐿𝛾 x-ışınlarının saçılma açısına bağlı olmadığını
gözlemledik.
Anahtar kelimeler: L x-ışını, diferansiyel tesir kesit, saçılma açısı.
L X-RAY DIFFERENTIAL CROSS-SECTION OF LEAD AT SEVERAL
SCATTERING ANGLES AT 59.54 KEV
ABSTRACT
In this study, L X-ray differential cross-sections of lead were calculated. The scattering angle
was changed from 85° to 135° with 10-degrees steps by moving the source and the sample
together, keeping the angle of the gamma rays from the point source to 45° with the sample
normal. Samples were irradiated with 59.54-keV γ rays from a 100 mCi Am241 radioactive
point source. The emitted X-rays were detected by a Si(Li) detector, which has a resolution of
160 eV at 5.9 keV, We observed that 𝐿𝑙 and 𝐿𝛽 X-rays were dependent on the scattering
angle, whereas 𝐿𝛽 and 𝐿𝛾 X-rays were independent of the scattering angle.
Keyword: L X-rays, differential cross-section, scattering angle.
INTRODUCTION
X-rays are electromagnetic radiations with wavelengths in the range of about 10-8 m to 10-13
m. The X-rays are classified into two as continuous X-rays and characteristic X-rays.
Continuous X-rays are obtained when the accelerated electrons interact with the atoms
(electrons) in the target material. Characteristic X-rays are emitted from elements when their
electrons make radiative transitions between the atomic energy levels.
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The characteristic X-ray cross-sections are used in many different areas as the study of the
structures of the atoms, the age dating, the non-destructive qualitative and quantitative
analysis, the pharmaceutical industry etc.
Differential cross-section is defined as the cross-section per unit solid angle. Majority of the
differential cross-sections are usually explained by angular distribution since they are
dependent on the interaction (incoming and outgoing) angle. The differential cross-section is
an extremely useful quantity in many fields of physics; such as reactor shielding, medical
physics, space physics, plasma physics etc.
In recent years, Wang et al. (2017) investigated the angular dependence of L x-rays intensity
ratios of gold by 15.9 keV photons. They derived intensity ratios of Lα/Lβ1, Lβ2/Lβ1 and
Lγ1/Lβ1 to study the alignment behavior of vacancy states. Sestric et al. (2014) have studied
angular distribution of gold in angular range 0°-25°. They found that the angular distribution
of the 𝐿𝛼 and 𝐿𝛽 x-rays are essentially isotropic and 𝐿𝑙 x-rays may be weakly anisotropic.
Sharma and Mittal (2013) investigated the alignment of tungsten near 𝐿3 sub-shell threshold
using theoretical, experimental and empirical methods for azimuthal angle of 0°, 30°, 60°, 90°
and 120°. Requena and Williams (2011) investigated the angular distribution of photoninduced gold in the angular range of 25°-155°.
In the present paper, we calculated L x-ray differential cross-sections of lead were calculated
at several different scattering angles (85°, 95°, 105°, 115°, 125°).
EXPERIMENTAL
In this study, Si (Li) detector with a resolution of 160 eV was used at 5.9 keV. In
experimental geometry, the scattering angle was changed from 85° to 135° with 10-degrees
steps by moving the source and the sample together, keeping the angle of the gamma rays
from the point source to 45° with the sample normal. The experimental geometry is given in
Figure 1.

Figure 1. Experimental set-up.
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The spectra acquired with Genie 2000 program. The raw data was converted into a text file
with a program written in the matlab 7 program.The typical spectra of lead acquired with the
detection system are shown in Figure 2.

Figure 2. A typical characteristic L x-ray peaks of the lead for θ= 95°
The experimental differential cross-sections for L x-rays were calculated using the following
equation,
d  Li 
NLi

(1)
d
4 I 0G Li
where 𝑁𝐿𝑖 is the number of counts under the 𝐿𝑖 x-ray peak, 𝐼0 𝐺𝜀𝐿𝑖 is the effective photon flux
at 𝐿𝑖 x-ray energy, 𝑡 is the thickness of the target. 𝛽𝐿𝑖 is the target self-absorption correction
factor.
𝛽𝐿𝑖 is the target self-absorption correction factor and calculated by using the following
equation,



1  exp    i / Cos 1  e / Cos  2  t 

(2)

 i / Cos 1  e / Cos 2  t

where 𝜇𝑖 and 𝜇𝑒 are the total mass absorption coefficients of incident photons and emitted
characteristic x-rays. The values of i and e are taken from WinXCom (Gerward et al.,
2004) 1 and  2 are the angles of incident gamma ray and emitted L x-rays with the sample
normal, respectively. Also, t is the mass thickness of the sample.
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RESULTS
In the present study, we observed that the 𝐿𝑙 and 𝐿𝛼 x-rays depend on the angle as in many
works. Our results verify that the 𝐿𝑙 and 𝐿𝛼 x-rays arise from the subshells to the 𝐿3 subshell
with j=3/2 are aligned and x-rays emission following the vacancy state are anisotropic. 𝐿𝑙 xrays which are formed by electron transfer from 𝑀1 subshell to 𝐿3 subshell. If a vacancy in
the 𝐿3 subshell is filled from the 𝑀5 and 𝑀4 subshells, 𝐿𝛼1 and 𝐿𝛼2 x-rays are formed,
respectively. Therefore, it is expected that the anisotropy observed in the 𝐿𝑙 rays is larger than
the 𝐿𝛼 rays.

Figure 3. Angular dependence of the L x-rays differential cross-sections of lead.
The 𝐿𝛽 and 𝐿𝛾 x-rays are shown anisotropic properties. Because the 𝐿𝛽 x-rays which are
formed by electron transfer from M, N, O subshells to 𝐿1 , 𝐿2 , 𝐿3 subshells and 𝐿𝛾 x-rays from
the M, N, O subshells to 𝐿1 , 𝐿2 subshells. These results shown clearly in Figure 3.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ 4 МВТ С КПД НЕ МЕНЕЕ 38%
БЕГЕНДИКОВ А.А.
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Казанский государственный энергетический университет, Казань
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(Казанский национальный исследовательский технический университет им.
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РЕЗЮМЕ
В статье исследуется возможность проектирования газотурбинного двигателя
энергетической установки мощностью 4 МВт с КПД не менее 38% путем варьирования
схем двигателя ГТД-004. В результате использования программного комплекса АС
«ГРЭТ» были исследованы схемы двигателя с обращенным газогенератором, с
рекуперацией тепла и перерасширением на выхлопе с помощью эжектора, получены
графические зависимости основных параметров двигателя.
Ключевые слова: Газотурбинного Двигатель, ГТД-004, АС «ГРЭТ»
DESIGN OF THE GAS TURBINE ENGINE OF THE POWER PLANT CAPACITY 4
MW WITH AN EFFICIENCY OF AT LEAST 38%
BEGENDIKOV A.
ahmetbeg@mail.ru
B.M. OSIPOV, candidate of technical Sciences, professor
Kazan State Power Engineering University, Kazan
P.G. VELIKANOV, candidate of physical and mathematical Sciences, associate professor
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan
ABSTRACT
The article investigates the possibility of designing a gas turbine engine power plant with a
capacity of 4 MW with an efficiency of at least 38% by varying the engine GTE-004. As a
result of the use of the software complex AC "GRET" were investigated the scheme of the
engine with reversed gas generator, with heat recovery and overexposure on the exhaust by
means of the ejector and obtained graphic dependences of the main parameters of the engine.
Keywords: Gas Turbine, GTE-004, AC "GRET"
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В настоящее время ГТУ активно используются в различных областях техники,
например, в авиадвигателестроении и дальнем газоснабжении [1]. На компрессорных
станциях магистральных газопроводов ГТУ используются в качестве двигателей для
привода газоперекачивающих агрегатов. При этом топливом служит газ, отбираемый из
магистральной линии. В стационарной энергетике на тепловых электрических станциях
применяются ГТУ в качестве резервных и пиковых источников энергии, а также в
составе парогазотурбинных установок. Рассматриваемая установка ГТУ-004 (рис. 1)
является одним из основных компонентов газотурбинной электростанции и
используется в качестве привода турбогенератора.

Рис. 1 Двигатель ГТУ-004
По сравнению с дизельными и газопоршневыми двигателями ГТУ-004 имеет ряд
преимуществ, главными из которых являются удельная масса двигателя и
экономичность.
Для расчетов выбранных схем ГТД были назначены общие для всех схем параметры.
Адиабатные КПД компрессоров приняты равными 0.85, а турбин - 0.89.
Гидравлические потери, задаваемые в виде коэффициента потерь полного давления,
приняты равными: 0.98 на входе в двигатель, 0.97 на выходе из двигателя. На
охлаждение сопловых лопаток и дисков отбиралось 3% от суммарного расхода воздуха
за компрессором. Топливо - природный газ по стандарту ГАЗПРОМа. Исследование
проводилось при температуре газа перед турбиной Тг*=1320 К. Полнота сгорания в
камере сгорания принята равной 0.995. Гидравлические потери в камере сгорания
равны 0.96. При расчете теплообменных аппаратов степень рекуперации принималась
равной 0.86, а гидравлические потери - 0.97 с «холодной» и 0.98 с «горячей» сторон.
Выбор схемы и параметров газотурбинной установки ГТУ-004 (рис. 2). Установка
ГТУ-004 является одним из основных компонентов газотурбинной электростанции и
предназначена для использования в качестве привода турбогенератора и выработки
тепловой энергии с изменяемыми параметрами электрической и тепловой мощности в
зависимости от потребности пользователя.

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 276

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

Рис.2. Схема ГТУ-004
Установка ГТУ-004 состоит из следующих основных частей: 0 - входное устройство; 1 компрессор низкого давления; 2 - компрессор высокого давления; 3 - камера сгорания;
4 - турбина; 5 - выходное устройство.
ГТУ-004 представляет собой одновальную ГТУ с приводом на электрогенератор,
состоящий из центробежного компрессора, камеры сгорания и осевой турбины. Расчет
параметров рабочего тела (Т, Р, G) по тракту в характерных сечениях и расчет
эффективного КПД проводился для Тг*=1320 К в диапазоне степени повышения
давления в компрессоре от 6 до 36.
В полном соответствии с методикой, описанной в [2], с использованием программного
комплекса АС «ГРЭТ» был проведен термогазодинамический расчет схемы ГТУ-004,
представленной на рис. 2, из которого при известной для компрессора двигателя ГТУ004 степени повышения давления πк*=9 не удалось получить искомого КПД (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение эффективного КПД в зависимости от степени повышения давления в
компрессоре при Тг*=1320 К
Для повышения КПД двигателя ГТД-004 была предложена одновальная трехопорная
схема с обращенным газогенератором (ОГГ) (рис. 4), которая состоит из следующих
составных модулей: турбины низкого давления; передней, средней и задней опор;
теплообменника и дожимающего осевого компрессора, соединенного с турбиной при
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Рис.4. Схема ГТУ-004 c обращенным газогенератором
Установка ГТУ-004 c обращенным газогенератором состоит из следующих основных
частей: 0 - входное устройство; 1 - компрессор низкого давления; 2 - компрессор
высокого давления; 3 - камера сгорания; 4 - турбина турбокомпрессора; 5 - обращенный
газогенератор; 6 – турбина обращенного газогенератора; 7 – теплообменник
обращенного газогенератора; 8 - дожимающий компрессор обращенного
газогенератора.
Принцип работы ОГГ
Продукты сгорания, покидая выходное устройство турбины через переходной канал,
попадают в турбину ОГГ, где происходит срабатывание теплоперепада горячих
продуктов сгорания и снижение давления ниже атмосферного. Турбина ОГГ приводит
во вращение дожимающий компрессор. Перед дожимающим компрессором ставится
теплообменник, который охлаждает продукты сгорания, чтобы затраты дожимающего
компрессора были минимальными.
После дожимающего компрессора продукты сгорания выбрасываются в атмосферу.
При этом компрессор проектируется так, чтобы давление на выхлопе равнялось
атмосферному давлению.
Турбина
Турбина ОГГ одноступенчатая реактивная представляет собой решетку соплового
аппарата и решетку рабочих лопаток, собранных на диске турбины. Трактовая часть
образуется внутренним и наружным кольцом переходного канала, нижними
бандажными полками лопаток направляющих аппаратов, собранных в кольцо, и
верхними бандажными полками, крепящимися в промежуточном кольце. Связь
деталей, образующих внутреннюю поверхность тракта с деталями наружной
поверхности тракта, осуществляется через лопатки соплового аппарата. Далее
промежуточное кольцо своим фланцем при помощи болтового соединения крепится к
наружному кожуху передней опоры.
Диск турбины болтовым соединением крепится к цапфе и при помощи цапфы
соединяется с валом.
Передача крутящего момента на вал передается через болтовое соединение диска с
цапфой и шлицевое соединение цапфы с валом. В турбине имеются лабиринтные
уплотнения, предотвращающие потерю газа в результате утечек через существующие
радиальные зазоры между ротором и статором. На наружных бандажных полках
рабочих лопаток имеются гребешки, образующие кольцевое лабиринтное уплотнение,
которое предотвращает перетекание газа по тракту движения из области повышенного
давления в область пониженного давления. Лопатки турбины на диске крепятся при
www.zeugmakongresi.org/
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помощи соединения елочного типа с фиксацией от осевого смещения относительно
обода диска пластинчатым замком. Диск турбины в сборе с цапфой и валом опирается
на переднюю опору, воспринимающую радиальные нагрузки.
Теплообменник
Состоит из наружного и внутреннего кожухов соединенных между собой 12-ю
продольными (вдоль всей длины теплообменника) ребрами, равномерно
расположенными в окружном направлении, которые образуют силовой каркас. По
тракту теплообменного аппарата расположен противоточный спиралеобразный
змеевик. Змеевик представляет собой 10 витков пучка из 13-ти труб одинакового
сечения. В начале и в конце трубных пучков расположены входной и выходной
патрубки для входа и выхода охлаждающей жидкости. Для обеспечения более жесткой
конструкции теплообменника наружный и внутренние кожухи стыкуются фланцевыми
соединениями с наружными и внутренними кожухами передней и средней опор.
Компрессор
Компрессор ОГГ - осевой пятиступенчатый, с дозвуковыми ступенями повышения
давления. Ротор компрессора - двухопорный. Передней частью в сборе с валом
опирается на радиальный подшипник средней опоры, а задней цапфой - на радиальноупорный шариковый подшипник задней опоры, воспринимающий неуравновешенные
осевые усилия между роторами компрессора и турбины.
Крутящий момент от ротора турбины передается на ротор КНД через болтовое
соединение вала с диском первой ступени.
Статор КНД задним фланцем крепится к задней опоре, а передним фланцем крепится
на средней опоре.
С целью обеспечения минимальных радиальных зазоров и исключения трения деталей
из титановых сплавов в местах возможного касания ротора и статора нанесен
легкосрабатываемый материал АНБ-У.
С использованием программного комплекса АС «ГРЭТ» был проведен расчет схемы
ГТУ-004 с обращенным газогенератором (рис. 5 и 6), который также не позволил
получить искомый КПД.
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Рис. 5. Изменение эффективного КПД в зависимости от степени повышения давления в
компрессоре πк* = 9 и при разных значениях πк* дожимающего компрессора
обращенного газогенератора
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Рис. 6. Изменение мощности при степени повышении давления в компрессоре πк* = 9 и
при разных значениях πк* дожимающего компрессора обращенного газогенератора
Для повышения КПД двигателя ГТД-004 была предложена еще одна схема с
рекуперацией тепла и перерасширением на выхлопе с помощью эжектора (рис. 7).

Рис.7. Схема ГТУ-004 с рекуперацией тепла и перерасширением на выхлопе
с помощью эжектора
Установка состоит из следующих основных частей: 0 - входное устройство; 1 компрессор низкого давления; 3 - компрессор высокого давления; 5 - камера сгорания;
6 - турбина турбокомпрессора; 7 - теплообменник; 8 - эжектор.
Особенностью данной схемы является создание разряжения на выходе из турбины (6)
за счет эжектирующего насадка (8) на выхлопе, работающего от активного потока,
создаваемого первой ступенью компрессора (2) (πк*=4.33). Расход воздуха для
активного потока составляет 16 % от суммарного расхода на входе в двигатель. Для
компенсации потерь тепла на выхлопе стоит рекуператор (7) тепла для подогрева
воздуха выхлопными газами перед подачей его в камеру сгорания (4).
Описание эжектора
Газовым эжектором называется аппарат, в котором полное давление газового потока
увеличивается под действием струи другого, более высоконапорного потока. Передача
энергии от одного потока к другому происходит путем их турбулентного смешения.
Эжектор прост по конструкции, может работать в широком диапазоне изменения
параметров газов, позволяет легко регулировать рабочий процесс и переходить с
одного режима работы на другой. Поэтому эжекторы широко применяется в различных
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областях техники. В зависимости от назначения эжекторы выполняются различным
образом.
Во многих случаях эжектор используют в качестве эксгаустера для создания
пониженного давления в некотором объеме. Таково, например, назначение эжектора в
конденсационных системах паросиловых установок. Для увеличения мощности
паровой машины или турбины требуется поддерживать возможно меньшее давление в
конденсаторе, куда выпускается отработанный пар. Эжектор создает необходимое
разрежение вследствие того, что находящиеся в конденсаторе частицы пара и воздуха
подхватываются и уносятся высоконапорной струей пара или воды. В вакуумной
технике эжекторы аналогичной схемы, работающие на парах ртути, используются для
создания глубокого разрежения порядка миллионных долей атмосферы.
Независимо от назначения эжектора в нем всегда имеются следующие конструктивные
элементы: сопло высоконапорного (эжектирующего) газа, сопло низконапорного
(эжектируемого) газа, смесительная камера и, обычно, диффузор.
Рабочий процесс эжектора сводится к следующему. Высоконапорный (эжектирующий)
газ, имеющий полное давление p1*, вытекает из сопла в смесительную камеру. При
стационарном режиме работы эжектора во входном сечении смесительной камеры
устанавливается статическое давление p2, которое всегда ниже полного давления
низконапорного (эжектируемого) газа p2*.
Под действием разности давлений низконапорный газ устремляется в камеру.
Относительный расход этого газа, называемый коэффициентом эжекции n=G2/G1,
зависит от площадей сопел, от плотности газов и их начальных давлений, от режима
работы эжектора. Несмотря на то, что скорость эжектируемого газа во входном сечении
w2 обычно меньше скорости эжектирующего газа w1, надлежащим выбором площадей
сопел F1 и F2 можно получить сколь угодно большое значение коэффициента эжекции
n [3-5].
С использованием программного комплекса АС «ГРЭТ» был проведен расчет схемы
ГТУ-004 с рекуперацией тепла и перерасширением на выхлопе с помощью эжектора
(рис. 8 и 9), который позволил получить искомый КПД.
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Рис. 8. Изменение эффективного КПД от расхода топлива
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Рис. 9. Изменение эффективного КПД от давления торможения на выходе из ГТУ
Для схемы ГТУ-004 с рекуперацией тепла и перерасширением на выхлопе с помощью
эжектора был также выполнен расчет климатических характеристик ГТУ (рис. 10 и 11).
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Рис. 10. Изменение эффективного КПД от внешней температуры
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Рис. 11. Изменение удельного расхода топлива от внешней температуры
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Наряду с исследованием рабочих процессов рассматриваемых схем ГТУ-004,
необходимо выполнить прочностной анализ, включающий расчеты на прочность
наиболее нагруженных элементов ГТУ с использованием различных методов расчета
ВЫВОДЫ
1. Рассмотрены 3 варианта схемы ГТУ-004 для привода электрогенератора мощностью
4 МВт.
2. Повышение эффективного КПД возможно при усложненных схемах ГТУ-004. Это
цикл с обращенным газогенератором (рис. 4) и цикл с рекуперацией тепла и
перерасширением на выхлопе с помощью эжектора (рис. 7).
3. Усложненный цикл (рис. 4) с обращенным газогенератором на выхлопе позволяет
получить эффективный КПД порядка 35 %.
4. Усложненный цикл (рис.7.) с рекуперацией тепла и перерасширением на выхлопе с
помощью эжектора позволяет получить искомый эффективный КПД порядка 38 %.
5. Усложненный цикл (рис. 7) с эжектированием на выхлопе, для создания за турбиной
разряжения порядка 0.065 МПа, требует детального исследования и дополнительных
расчетов эжектора.
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KIZILDENİZİN ENERJİ POLİTİK ÖNEMİ
VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Beril TUĞRUL
İstanbul Teknik Üniversitesi , beril@itu.edu.tr; beril@beriltugrul.info
ÖZET
Bu çalışmada, Hürmüz boğazından çıkan ve Avrupa’ya ve de Türkiye’ye deniz yolundan gelen
petrolün önemli bir kısmının Kızıldeniz üzerinden geldiği ele alınarak enerji politik açıdan öne
çıkan hususlar tarihsel gelişimle birlikte ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Kızıldeniz ülkelerinde
yaşanan siyasi olaylara değinilerek yaşanan politik ve enerji-politik olaylar ekonomik
veçhesiyle birlikte incelenmektedir. Dünyanın stratejik bölgelerinden biri olan Kızıldeniz ve iki
ucunda yer alan Bab’ül-Mendep Boğazı ile Süveyş Kanalı’nın taşıdığı önem ve Doğu Akdeniz
açısından değerlendirmesi yapılmakta ve konunun Türkiye için taşıdığı anlam ifade
edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin duruşu ve aldığı pozisyon enerji politik açıdan ele
alınmakta ve gelecek projeksiyonu çerçevesinde irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji Politikaları, Enerji Yolları, Kızıldeniz, Petrol Taşımacılığı,
Süveyş Kanalı

GİRİŞ
Enerjinin özellikle de elektrik enerjisinin; güvenli, kesintisiz, zamanında, yeteri miktarda,
sürdürülebilirlikle ve emre amade olarak temini büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla
elektrik santralları için günümüzde düşünülebilecek emre amade kaynaklar olarak fosil yakıtlar
ve nükleer yakıtlar öne çıkmaktadır. Nükleer teknoloji her ülkede olmadığından dolayısıyla da
her ülke nükleer santral kuramadığından günümüzde fosil yakıtlar göz ardı edilemeyecek
şekilde önem çıkmaktadır. Fosil yakıtlar içinde ise yadsınamaz öneme sahip olan petrolün
dünya rezervinin üçte ikisini barındıracak şekilde Orta Doğu’da bulunuyor olması dünya enerji
politiğinin başat konusunu oluşturmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1 Dünya Petrol Rezervleri ve Bölgesel Dağılımı [1]
Günümüzün bir diğer önemli ve başat fosil yakıt doğal gaz olup, bu rezervler de tek bölgede
olmasa da iki bölgenin öne çıktığı görülmektedir. Bu bölgelerden biri yine Orta Doğu
olmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2 Dünya Doğal Gaz Rezervleri ve Bölgesel Dağılımı [1,2]

Şekil 1 ve Şekil 2 incelendiği görülmektedir ki gelişmiş ülkelerde bir başka deyişle petrol doğal
gaz tüketimi yüksek olan ülkelerde söz konusu bu iki başat fosil yakıt rezervleri
bulunmamaktadır. Şekil 3’de en çok petrol tüketen ülkeler ve Tablo 1’de de en çok doğal gaz
ithal eden ülkeler görülmektedir.
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Şekil 3 Dünyada En Çok Petrol Tüketen Ülkeler [2].

Tablo 1 Dünyada En Çok Doğal Gaz İthal Eden Ülkeler [3].

Gelişmiş ülkelerin gereksinimi olan petrol ve doğal gazın önemli kısmının Orta Doğu
Bölgesinde olması, söz konusu enerji kaynaklarının bu bölgeden diğer ülkelere taşınmasını
gerekli kılmaktadır. Burada önemli bir çıkış bölgesi Basra Körfezi olmaktadır.
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Kızıldeniz’in Enerji Politik Önemi
Avrupa, dünyada petrol ve doğal gaz bakımından en çok tüketim olan bölgelerden biri
durumundadır (Şekil 3 ve Tablo 1). Buna karşın petrol açısından Avrupa ve Avrupa Birliği
(AB) fakir olarak nitelenebilecek bir kıtadır. Petrol için 20. Yüzyılda ve hatta 21. Yüzyılda da
en fazla deniz tankerleriyle yapılan taşımacılığın önde geldiği görülmektedir. Her ne kadar
birçok bölgede petrol boru hatları hayata geçiriliyor olsa da deniz taşımacılığı yine de
başatlığını sürdürmektedir.
Petrolün Orta Doğu’dan çıkışında en önemli deniz çıkışı, Hürmüz Boğazı olmaktadır. Basra
Körfezi’nden çıkan tankerlerin Avrupa’ya en kısa yol olarak Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e
çıkışlaryla ulaşması mümkün olmaktadır. Keza Türkiye’ye Basra körfezinden petrolün ulaşımı
için de bu deniz yolu önem taşımaktadır. Dolayısıyla burada, Kızıldeniz öne çıkan geçiş denizi
olmaktadır. Bir başka deyişle Kızıldeniz, enerji politik açıdan stratejik bir geçiş denizidir
denebilir. Kızıldeniz ile birlikte, Kızıldeniz’in güneyindeki Bab’ül Mendep Boğazı ve
kuzeyindeki Süveyş kanalı yine stratejik ayrı bir öneme sahip iki geçiş güzergâhı olmaktadır.
Şekil 4’te Kızıldeniz bölgesi görülmektedir.

Şekil 4 Kızıldeniz Bölgesi
Asya ile Afrika’yı birbirinden ayıran Kızıldeniz’in uzunluğu yaklaşık 2000 km kadardır. Adeta
Hint Okyanusunun iki kıta arasına girmiş bir kolu durumundadır. Bu bağlamda, Kızıldeniz
Süveyş Kanalı ile Hint Okyanusunu Akdeniz’e bağlayan önemli bir deniz niteliği taşımaktadır.
Ayrıca Kızıldeniz’in dibindeki magmatik yapılar çok farklı ve çeşitli canlıların yaşamasına
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uygun bir ortam yaratır. Tuzluluğu % 40 mertebesinde olup, dünyanın en tuzlu denizleri
arasında yer almaktadır.
Kızıldeniz’in güneyinde yer alan ve güçlü akıntılarından dolayı denizcilere yaşattığı
zorluklardan ötürü Arapça’daki anlamı ile “inleme- feryat kapısı ve/veya Hüzün Kapısı"
anlamına gelen Bab’ül Mendep Boğazı, sadece Basra Körfezini değil Hint Okyanusu ve
Güneydoğu Asya'yı da Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e ve Avrupa'ya
bağlamaktadır [4]
Süveyş Kanalı ve Bab’ül Mendep Boğazı ile birlikte Kızıldeniz dünyanın en önemli deniz
ticaret yollarından biridir. Bab’ül Mendep Boğazı’ndan yılda yaklaşık 1,8 trilyon USD’lik
ticaret hacmine sahip 33 bin kadar geminin geçiş yapması söz konusudur. Yıl başına
315
Milyar USD’ın üzerinde petrol geçişinin olduğu ve dünya petrol ihracatının yaklaşık % 26’sının
bu yolu kullandığı ifade edilmektedir [4,5].
Kızıldeniz’in alternatifi olan Ümit Burnu üzerinden dolaşım, deniz yolu güzergâhını 3 misli
artırmakta ve ilave birçok lojistik desteğe ihtiyaç göstermektedir. Şekil 5’de dünya petrol
taşımacılığı açısından stratejik geçiş bölgeleri görülmektedir. Buradan hemen anlaşıldığı üzere
Kızıldeniz, Süveyş ve Bab’ül Mendep Boğazı ile birlikte dünyanın en kritik deniz geçiş
bölgelerinden birini oluşturmaktadır.

Şekil 5 Petrol Taşımacılığında Dünya Stratejik Geçiş Bölgeleri [6].
20. yüzyılın son döneminde petrol ticaretinin artmasıyla katostrofik tankerlerin geliştirilmesi
söz konusu olmuş ve Süveyş Kanalı’ndan geçişler tartışılır hale gelmiştir. Ancak, 2. Süveyş
Kanalı’nın yapılması ve 2015 yılında açılmasıyla katostrofik tankerlerin Süveyş’ten geçişi
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kolaylaşmıştır. Bu durum, Kızıldeniz ve bağlantı geçişlerini tekrardan ve kuvvetle öne
çıkartmış bulunmaktadır.
Tarih boyunca önemli olmuş olan ve çevresinde medeniyetlerin gelişimine sahne olmuş
Kızıldeniz’in kontrolü 16. yy.dan 19. yy.a kadar Osmanlı etkinliğinde kalmıştır. Süveyş
kanalının açılmasıyla bölgenin stratejik önemi pekişerek artmış bulunmaktadır.
20.
Yüzyılda Kızıldeniz bölgesinde önemli siyasi değişimler yaşanmıştır. Bu bağlamda, Habeşistan
Etiyopya ve Eritre olarak, Sudan ise Kuzey Sudan ve Güney Sudan olarak ikiye bölünmüştür.
Halen de bölgedeki çalkantılar dinmemiştir.
Ayrıca, bu bölgeden geçen petrol ağırlıklı ticari gemiler Somali kaynaklı korsanlık aktivitelerini
de gündeme getirmiştir. Söz konusu korsanlık aktiviteleri sadece Kızıldeniz ve Bab’ül Mendep
Boğazı bölgesini değil Aden Körfezi ve ötesini ilgilendirir nitelikte oluşmuştur. Bu durum,
bölgeyi negatif etkilemiş ve ticaret hacminin düşmesine neden olmasına karşın BM’nin konuya
müdahil olması ile Türkiye’nin de içinde yer aldığı BM kuvvetleriyle söz konusu korsanlık
aktiviteleri hayli azalmış bulunmaktadır.
Öte yandan İsrail, Akabe Körfezi’nde yer alan liman kenti Elat’a boru hatlarıyla Orta Doğu
petrollerini taşımayı planlamaktadır. Ayrıca, Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasına kanal açılması
da gündemdedir (Şekil 6).

Şekil 6 Lut Gölü Akabe Körfezi Bağlantı Projesi [7].

Bunlardan ayrı olarak, Kızıldeniz yakınlarındaki fosil yakıt rezervleri ve denize çıkışları yine
bölgeyi günedeme taşımaktadır. Örneğin; Sudan’da bulunan petrolün boru hatları Port
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Sudan’dan Kızıldeniz’e çıkmaktadır. Böylesi durumlar Kızıldeniz’i enerji politik önemini daha
da arttırmaktadır. Bu bağlamda, yakın gelecekte Kızıldeniz’in ticari ve enerji-politik önemi
giderek artacaktır denebilir. Öz olarak, tüm bu gelişmeler, Bab’ül Mendep Boğazı ve Süveyş
Kanalı ile birlikte Kızıldeniz’e, enerji geçiş yolu olarak yadsınamaz stratejik önem
kazandırmaktadır.

Türkiye Açısından Kızıldeniz
Açıklanan enerji-politik ve enerji-ekonomik hususlar bağlamında Kızıldeniz ve bağlantı
bölgelerinin giderek artan stratejik öneme sahip olacağı söylenebilir. Bu bağlamda, çevre
ülkeleri üzerinde dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerin de bu bölgede etkinliklerini arttırma
girişimleri bulunmaktadır. Bu ülkeler arasında, ABD, Fransa, Çin, Japonya, Birleşik Arap
Emirlikleri sayılabilir [4,9]. Bu ülkeler arasına Türkiye de katılmış bulunmaktadır [10].
Kızıldeniz ve bağlantılarından geçen enerji kaynaklarını taşıyan gemiler ile diğer ticari gemiler,
Doğu Akdeniz ticaretini ve de enerji politiğini hayli yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’nin
2023 hedefleri arasında “Enerji Terminali olma” ve/veya “Enerji Merkezi” ülke olma hedefi
[12] bulunmaktadır. Bu durumda, konu ile yakından ilgilenmek gerekliliği söz konusu
olmaktadır. Ayrıca, Türk Boğazları enerji politiğini de dolaylı olarak etkilemektedir. Doğu
Akdeniz ve Türk Boğazları, Türkiye için bir beka sorunu olduğundan bu bağlamda Türkiye için
hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla, Doğu Akdeniz’i ilgilendiren ve hareketlendirecek her
konu Türkiye için önem arz etmektedir.
Öte yandan, Türkiye’nin Somali’de bir üssü vardır. Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en büyük
elçiliği de yine Somali’de bulunmaktadır. Son olarak, Türkiye, 2018 yılında (Kuzey)
Sudan’dan Sevakin adasının 99 yıllığına kullanma hakkını almış bulunmaktadır [4,10]. Sevakin
adasının önemi büyüktür. Önemli bir su yolu olan ve aynı zamanda enerji geçiş yolu olan
Kızıldeniz’in ortasında yer almaktadır ve geçmişteki gibi günümüzde de konjüktürel olarak ta
stratejik önem taşımaktadır.
Geçmişte Sevakin bölgesi, Afrika’nın giriş kapısı olarak nitelenen bir yer olup günümüzde de
benzer stratejik öneme haizdir. Türkiye’nin Somali üssü ve Katar üssü ile birlikte göz önüne
alındığında Şekil 7’deki stratejik etkinlik alanı tanımlanmış olmaktadır [13]. Buradan hemen
görüleceği üzere, Türkiye’nin söz konusu bölgelerdeki varlığı ile Kızıldeniz ve güney bağlantı
bölgesi olan Bab’ül Mendep Boğazı için nasıl bir etkinlik sağlayabileceği kendini
göstermektedir. Söz konusu bu üç üs bölgesi, birlikte ele alındığında konjüktürel ve stratejik
ehemmiyeti betimlenmektedir. Ayrıca, Türkiye üsleri ile birlikte düşünüldüğünde Türkiye’nin
Kızıldeniz’i kontrol stratejisi kendini net olarak göstermektedir (Şekil 7).
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Şekil 7 Türkiye’nin Kızıldeniz ve Bağlantılarını Kontrol Stratejisi.

Sonuç
Dünyanın enerji ekonomik olduğu kadar enerji-politik açıdan da önde gelen geçiş bölgelerinden
biri olan Kızıldeniz bölgesi gerçekten küresel bağlamda stratejik önem taşımaktadır. Bu
bağlamda Kızıldeniz ile birlikte Bab’ül-Mendep boğazı ve Süveyş Kanalı da önde gelen geçiş
bölgeleridir. Bölge tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de önemlidir. Bu konuda Türkiye
yapması gereken girişimleri yapmaktadır. Başka bir deyişle, enerji politik olarak günümüz için
olduğu kadar gelecek açısından da önemli olacak hamleleri yapmakta ve pozisyon almaktadır.
Türkiye Kızıldeniz ve bağlantılarına ilişkin olarak gösterdiği varlıkla, yakın, orta ve hatta uzun
vadeli gelecekte daha da hareketlenebilecek bölge üzerinde ve hem de Doğu Akdeniz enerjipolitiği ve ekonomisi bağlamında etkinliğini planlıyor olmaktadır. Bölge şimdiden
hareketlenmiştir bile denebilir. Öz olarak; Türkiye’nin konuya ilgisinin devam ede gitmesi ve
bu bölge konusunda zaman içinde olabilecek gelişmeleri yakından takip ediyor olması
gerekmektedir.
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SANAT
VE
TEKNOLOJİ
BAĞLAMINDA
ÜÇ
BOYUTLU
DİJİTAL
GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: ODDVİZ SANAT KOLEKTİFİ

Arş. Gör. Dr. Bahadır UÇAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, bucan@yildiz.edu.tr
ÖZET
Sanat, yüzyıllar boyunca bilim ve teknoloji ile birlikte ilerleme göstermiş ve yeni teknikler
üzerinden kendisini güncelleştirme fırsatı bulmuştur. Sanat ve bilim, toplumların ve bireylerin
gelişmesi noktasında iki önemli kavram olarak ayrılmaz bir bütünü temsil etmektedir. Örnek
olarak yağlıboyanın elde edilmesiyle başka noktalara varan resim, matbaa ve fotoğraf ile
birlikte çoğaltım ve yeniden üretim sürecine girmiştir. Bazı sanat çevreleri tarafından resmin
biricikliğine saldırı olarak görülen bu yenilikçi yaklaşımlar, olumsuz değerlendirmelere
rağmen kısa sürede yaygınlaşmıştır. Sanat içerisinde teknolojiyi reddeden ya da geçmişin
bağlarına sıkıca sarılmaya gayret gösteren anlayışlar dahi yaşamın olağan akışında teknolojiye
yenik düşmektedir. Çünkü teknoloji, akla gelen ilk çağrışımlarının dışında (cep telefonu,
bilgisayar, uçak, vb.) sandalyedir, tabaktır, özetle insan eliyle doğaya verilen biçimlerin
bütünüdür. Bütün bu değerlendirmeler ışığında sanatın ve tasarımın, teknoloji üzerinden
tanımlanması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalışmada sanatın, estetiğin ve tasarımın
teknolojiyle kurduğu yakınlık Oddviz örneği üzerinden ele alınmaya çalışılmıştır. Oddviz bir
sanat kolektifi olarak Çağrı Taşkın, Serkan Kaptan ve Erdal İnci tarafından kurulmuştur. Üç
boyutlu dijital görüntüleme teknikleri ile hazırladıkları eserler önemli sanat etkinliklerinde
sergilenmiş, gerek izleyiciler gerekse sanat eleştirmenleri tarafından ilgiyle karşılanmıştır.
Oddviz, sanatın yeni anlatım unsurlarını kullanarak temelde mimari yapıları ve bu yapıların
insan ve doğa ile bağlantılarını yansıtmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sanat, teknoloji, tasarım, üç boyutlu modelleme.
USAGE OF THREE DIMENSIONAL DIGITAL IMAGING TECHNIQUES IN THE
CONTEXT OF ART AND TECHNOLOGY: ODDVIZ ART COLLECTIVE
ABSTRACT
Art has progressed along with science and technology for centuries and has had the
opportunity to update itself through new techniques. Art and science represent an integral
whole as two important concepts in the development of societies and individuals. As an
example, with the addition of the oil painting, the painting, printing and photography with the
other points have entered the process of reproduction. These innovative approaches, seen by
some art circles as an attack on the uniqueness of painting, have become widespread in spite
of negative evaluations. Even those who reject the technology within the art or strive to hold
tightly to the ties of the past are defeated by the technology in the usual flow of life. Since
technology, except the first connotations that come to mind (mobile phone, computer,
airplane, etc.), resembles the chair, the plate and sum of the all forms made on nature by
human hands. Considering all these evaluations, it is an inevitable fact that art and design are
defined through technology. In this study, the proximity of art, aesthetics and design with
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 293

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
technology is tried to be discussed through the example of Oddviz. Oddviz was founded by
Çağrı Taşkın, Serkan Kaptan and Erdal İnci as an art collective. The works that they prepared
with three-dimensional digital imaging techniques were exhibited in important art activities
and they were welcomed with interest by both viewers and art critics. Oddviz, using the new
expressive elements of art, basically reflects the architectural structures and their connections
with man and nature.
Keywords: Art, technology, design, three dimensional modelling.
1. GİRİŞ
Sanat ve teknoloji insanlık tarihi boyunca birlikte ilerleme göstermiş ve toplumların
gelişmişlik seviyelerini yansıtan en temel iki unsur olmuşlardır. Öyle ki, toplumlar kültür
varlıklarını ileriki nesillere miras olarak bırakmış, tarih sahnesinden kaybolan uygarlıklardan
günümüzde mimari yapıları, eserleri, sanat ve kültür ürünleri kalmıştır. Böylelikle bin yıllar
öncesindeki yaşayışlara dair izleri sürmek mümkün olmaktadır.
Sanat ve teknoloji birlikteliğinin bu denli kapsayıcı olması, 21.yy’a ait bir durum olmamakla
beraber bilgisayar teknolojilerinin gelişme gösterdiği 20.yy sonrasında başka bir boyut
kazanmıştır. Tarihsel anlamda bilişim alanındaki gelişmelerin temeli, bilgisayar sistemlerinin
oluşum süreci ile ilişkilidir.
Bilgisayar teknolojilerinin temeli sayılan ikili sistem, Shannon-Weaver’ın Bell
Enstitüsü’ndeki çalışmaları neticesinde ortaya konmuştur. “Matematiksel İletişim Kuramı” ya
da “Enformasyon Kuramı” olarak isimlendirilen bu kuram, birtakım temel basamakları
içermektedir (Shannon, 1948):
1. Bir bilgi (enformasyon) kaynağı, alıcıya gönderilmek üzere bir mesaj ya da mesajlar grubu
içermelidir. Bu mesajlar farklı biçimlerde olabilmektedir: (a) Telgraf ya da benzer bir
kaynaktan üretilmiş harfler bütünü; (b) Zamana bağlı değişken olarak f (t) (radyo ya da
telefon) ; (c) Siyah beyaz televizyonda olduğu gibi zaman ve diğer değişkenlerin bir işlevi burada mesaj, iki uzay koordinatının ve zamanının f (x; y; t) fonksiyonu, noktadaki (x; y) ışık
yoğunluğu ve alıcı plakasında zaman t; (d) f (t), g (t), h (t) sayılı zamanın iki veya daha fazla
fonksiyonu, “üç boyutlu” ses iletimi durumunda ya da sistem çoklu ortamda birkaç ayrı
kanala hizmet etmeyi amaçlıyor ise ; (e) Renkli televizyonlardaki çeşitli değişkenlerin çeşitli
fonksiyonları üç boyutlu bir süreklilikte tanımlanan f (x; y; t), g (x; y; t), h (x; y; t) -Bu üç
işlevi de bölgede tanımlanmış bir vektör alanının bileşenleri olarak düşünebiliriz - benzer
şekilde, birkaç siyah-beyaz televizyon kaynağı üç değişkenli bir dizi işlevden oluşan
“mesajlar” üretir; (f) Çeşitli kombinasyonlar- örneğin televizyonda ilişkili bir ses kanalı- ile
de sinyal meydana gelebilir.
2. Kanal üzerinden iletim için uygun bir sinyal üretmek için mesaj üzerinde herhangi bir
şekilde çalışan bir verici. Telefonda bu işlem sadece ses basıncını orantılı bir elektrik akımı
haline getirmekten ibarettir. Telgrafta, mesaja karşılık gelen kanalda nokta, çizgi ve boşluk
dizisi üreten bir kodlama işlemi var. Birçoklu PCM sisteminde, farklı konuşma işlevleri
örneklenmeli, sıkıştırılmalı, nicelenmiş ve kodlanmalı ve nihayet sinyali yapılandırmak için
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doğru şekilde araya sokulmalıdır. Vokoder sistemleri, televizyon ve frekans modülasyonu,
sinyali elde etmek için mesaja uygulanan karmaşık işlemlerin diğer örnekleridir.
3. Kanal, sinyali vericiden alıcıya iletmek için kullanılan araçtır. Bir çift tel, bir kablo, bir
radyo frekansı bandı, bir ışık demeti vb. olabilmektedir.
4. Alıcı, normalde vericiden yapılanın ters işlemini gerçekleştirir ve mesajı sinyalden yeniden
yapılandırır.
5. Hedef, mesajın amaçlandığı kişi (veya şey) ‘dir. Teleteks ve telgraf, bilgi iletimi için ayrık
bir kanalın iki basit örneğidir. Genellikle, ayrık bir kanal, temel sembollerin sonlu bir seti; S1
,..., Sn ‘den bir dizi seçimlerin bir noktadan diğerine iletilebileceği bir sistem anlamına
gelecektir. Si simgelerinin her birinin, ti saniye cinsinden belli bir süre olması kabul edilir
(farklı Si için mutlaka aynı değildir, örneğin telgraftaki noktalar ve çizgiler). Si ’nin muhtemel
tüm dizilerinin sistem üzerinde iletim yapabilmesi gerekli değildir; sadece belli dizilere izin
verilebilir. Bunlar, kanal için olası sinyaller olacaktır. Böylece telgrafta sembollerin şu
şekilde olduğunu varsayalım. (1) Bir birim için hat kapanması ve daha sonra bir birim için
açık hattan oluşan bir nokta, (2) üç zamanlı kapatma birimi ve bir birim açıktan oluşan bir
çizgi. (3) örneğin üç satır çizgiden oluşan bir mektup alanı, (4) altı ünite satırlık bir kelime
alanı açıktır. Kısıtlamayı, birbirine hiç boşluk bırakmayacak izinli dizilere koyabiliriz (iki harf
alanı bitişikse, bir kelime alanıyla aynıdır). Düşünülmesi gereken soru, böyle bir kanalın bilgi
iletme kapasitesini nasıl ölçebileceğidir. Tüm sembollerin aynı sürede olduğu ve 32 sembolün
herhangi bir dizisine izin verilen tele tip durumunda, cevap kolaylaşmaktadır: Her simge beş
bit bilgiyi temsil eder. Sistem saniyede n sembol iletiyorsa, kanalın saniyede 5n bitlik bir
kapasiteye sahip olduğunu söylemek doğal olur. Bu, tele tip kanalının her zaman bu hızda
bilgi ilettiği anlamına gelmez - bu mümkün olan en yüksek orandır ve gerçek oranın bu
maksimuma erişip erişmediğine bakılmaksızın, kanalı besleyen bilgilerin kaynağına bağlıdır
(Shannon, 1948; Uçan, 2018).
Shannon-Weaver’ın geliştirdikleri yöntem üzerine kurgulanan ilk sistemler ve sonraki
ilerlemeler ışığında, hem sosyal hayat ve buna bağlı olarak sanat ve kültür alanları büyük
değişim geçirmiştir. Sanat, teknolojik gelişmelerin etkisiyle farklı ifade alanları ve ortamları
bulmuştur. Dijital alana aktarılan sanat, mekâna hapsolmuş yapısından sıyrılmakta, daha geniş
kitlelere ulaşabilme imkânı edinmekte ve sürekli olarak kendisini güncelleyebilmektedir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada sanat ve teknoloji bağıntısı Oddviz sanat kolektifi örneği üzerinden ele
alınmaya çalışılmıştır. Örneklem olarak Oddviz sanat kolektifinin “Envanter” başlığı altında
ürettiği Kadıköy I, Kreuzberg I, Manhattan I ve Venedik I eserleri değerlendirilmiştir.
Araştırma yöntemi olarak literatür tarama ve betimsel tarama yöntemleri uygulanmıştır.
Betimsel tarama ile görsel içerikler edinilmiştir.

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 295

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

3. GELİŞME
3.1. Oddviz Sanat Kolektifi
Oddviz sanat kolektifi, Çağrı Taşkın, Serkan Kaptan ve Erdal İnci tarafından kurulmuştur. Üç
boyutlu dijital görüntüleme teknikleri ile hazırladıkları eserler önemli sanat etkinliklerinde
sergilenmiş, gerek izleyiciler gerekse sanat eleştirmenleri tarafından ilgiyle karşılanmıştır.
Oddviz, sanatın yeni anlatım unsurlarını kullanarak temelde mimari yapıları ve bu yapıların
insan ve doğa ile bağlantılarını yansıtmaktadır (Oddviz hakkında, 22.01.2019).

Resim 1. Kadıköy I (2018), dipleks baskı, 150 x 266 cm

Oddviz’in Kadıköy I (2018) adlı eseri, Kadıköy’ün sanat kolektifinin bilincinde bıraktığı
izleri taşımaktadır. (Bkz. Res.1). Oddviz, Kadıköy’e dair yol kenarlarındaki arabalar, iskele
babaları, çeşme benzeri unsurları tek bir kompozisyonda bir araya getirmiş ve kompozisyonun
merkez öğesi olarak “Kadıköy Boğası”nı seçmiştir.
Oddviz’in Kadıköy anlatımını oluşturan tüm bu unsurlar, üç boyutlu modelleme ile
oluşturulmuştur. Detaylardaki canlılık ve renklerdeki cümbüş, Kadıköy’ün gece-gündüz canlı
halini vurgulamaktadır.
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Resim 2. Kreuzberg I (2018), dipleks baskı, 150 x 266 cm.
Kreuzberg, Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim olmaktadır. Oddviz’in
Kreuzberg izlenimini aktardığı bu eser (Bkz. Res.2), Türklerin bir arada yaşama kültürünü iç
içe geçmiş tek katlı evler üzerinden izleyiciye sunmaktadır. Sokak sanatının bir parçası olan
grafiti örnekleri ise Oddviz’in Kreuzberg deneyiminin önemli bir parçası olarak çalışmaya
aktarılmıştır.

Resim 3. Manhattan I (2018), dipleks baskı, 150 x 266 cm.
Manhattan I (2018) isimli eserde New York’un gökdelenlerle çevirili yapısı şehrin
simgelerinden olan itfaiye direkleri ile birlikte resmedilmiştir. Çalışmada birbirini tekrar eder
halde farklı boyutlarda dikine uzanan gökdelenler dikkat çekicidir. Modernleşme gerçeğinin
bir sonucu olarak toplumların yaşamına dâhil olan uzun bloklar, gökdelenler ve bütün
bunların taşıdığı iş-para-kapital merkezli yaşamlar semboller üzerinden sunulmuştur.
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Resim 4. Venedik I (2018), dipleks baskı, 150 x 266 cm.
Venedik I (2018) isimli çalışmada Venedik şehri çeşmeleri üzerinden sembolleştirilmiştir.
Venedik’in su ile kurduğu bağlantı, çeşme yapıları üzerinden aktarılmıştır.
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
20.yy sonrası bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte teknoloji, sanatın alanına
daha çok dâhil olmuş ve sanat, yenilikçi yöntemler üzerinden bambaşka mecralarda ifade
edilir olmuştur. Sanat, klasik anlatımların dışına çıkmış (kaide üzerinde yükselen heykeller,
tuval üzerinde yağlı boya, sulu boya, vb.) ve bilgisayar teknolojileri ile yeni kimlikler
kazanmıştır.
Oddviz sanat kolektifi, bu birlikteliğin nitelikli örneklerini sunmaktadır. Öyle ki, Oddviz’in
ürettiği işler uluslar arası sanat etkinliklerinde sergilenmiş ve büyük ilgi çekmiştir. Oddviz’in
temel üretim mantığı üç boyutlu modellemeye dayanmaktadır. Dijital alandaki görüntü
tekniklerinden yararlanılarak görsel ve estetik şölene dönüşen işler üretmektedir (Bkz. Res.14).
Oddviz’in temel kaygısı ise mimari yapılar, kent, insan ve çevre ilişkileri üzerinedir. Bu
doğrultuda Kadıköy anlatımlarında boğa heykeli öne çıkmaktayken, Venedik çeşmeleriyle
tasvir edilmektedir. Çalışmada incelenen örnekler üzerinden Oddviz’in üretim şekli
irdelenmeye çalışılmış ve Oddviz’in işleri üzerinden sanat ve teknolojinin kaçınılmaz
birlikteliği ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda sanat ve teknoloji, öne alınamaz bir
yakınlığa doğru ilerlemektedir ve ortaya konan eserler değerlendirildiğinde sanatın, bilimin ve
teknolojinin sınırları ayrışmaz hale gelmektedir.
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ÖZET
Amaç: Jimnastik yapan ve yapmayan kız öğrencilerin indeks değerlerinin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Jimnastik yapanlar ile yapmayanlar iki çalışma grubu olarak belirlenip,
jimnastik yapanlar deney grubu, yapmayanlar ise kontrol grubu olarak değerlendirildi. 8-11
yaş arası 51 kız öğrencinin uzunluk ölçümleri esnek olmayan mezura ve dijital kaliper ile
alınmıştır. Oranlamalar yapılıp indeks değerleri belirlenmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 19
programı kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: 8-11 yaş arası 51 kız öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. 28 öğrenci jimnastik yapan,
23 öğrenci ise yapmayan gruplarda yer almıştır. Jimnastik yapanların yaş ortalaması; 9,55 ±
0,37, boy uzunluğu ortalaması; 1,42 ± 0,05 m ve vücut ağırlığı ortalaması; 32,03 ± 2,81 kg
iken, jimnastik yapmayanların ise yaş ortalaması; 9,20 ± 1,8, boy uzunluğu ortalaması; 1,43 ±
0,82 m, ve vücut ağırlığı ortalaması; 39,06 ± 6,94 kg olarak bulunmuştur. Bel çevresi/Kalça
çevresi, Uyluk uzunluğu/Boy uzunluğu, Bacak uzunluğu/Uyluk uzunluğu, Ayak
genişliği/Ayak uzunluğu ve Uyluk uzunluğu/Alt extremite uzunluğu indeksleri arasında her
iki grup arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Yapılan bu çalışmanın literatürdeki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Anatomi, Jimnastik, indeks.

Giriş
Klasik bale artistik yetenek, üstün fiziksel uygunluk, güç ve esneklik gerektiren bir sanat
dalıdır. Bale sanatçıları, bu üstün özellikleri başarabilmek için sıklıkla normal anatomik ve
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fizyolojik özelliklerine uymayan pozisyonlara girmek zorundadırlar. Balede anatomik
pozisyona uymayan duruş ve dans figürleri olduğundan bazı niteliklerin bulunması gereklidir
(1,2). Bu niteliklerin sayısal, nicel verilere dönüşmesi ve belirlenmesinde Anatomi biliminin
katkıları önemlidir. Çalışmamızın amacı Bale eğitimi alacak olan öğrencilerden jimnastik yapan
ve yapmayan kız öğrencilerin indeks değerlerinin kıyaslanmasıdır. Ayrıca Fiziksel özellikler
kapsamında jimnastik yapmış olmanın bale üzerindeki etkinliği konusunda literatürde
eksiklikler olduğu görülmüştür (3,4). Bu eksiklerin giderilmesi ve fiziksel özelliklerin
tanımlanması,

öğrencilerin

bedenlerini

tanımaları,

beden

kondisyonu

hakkında

bilinçlenmeleri, bale, dans, jimnastik eğitimi için uygun kriterlerin belirlenmesi, yapılan bale
egzersiz programının kişiselleştirilmesi ve sakatlanmaların önlenmesi de amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Araştırmamız deneysel bir çalışmadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Çukurova Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Bale Ortaokulu’nda eğitim gçren 8-11 yaş arası 52 kız öğrenci
çalışmaya dahil edilmiştir. Elli bir kız öğrenciden jimnastik yapmış olanlar deney grubu,
jimnastik yapmayanlar ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Denek takip formları, gönüllü
onam formları, bilgilendirme broşürleri hazırlanmıştır. Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Başkanı’ndan resmi izin alınmıştır. Çalışmamız için
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan

onay

alınmıştır.

Çukurova

Üniversitesi

Bilimsel

Araştırma

Projeler

Koordinasyon Birimi fonu tarafından TF2-14YL4 numaralı proje olarak desteklenmiş bir
çalışmadan türetilmiştir. Çalışmada boy uzunluğu (Seca 213 model stadiometre), vücut
ağırlığı (Omron BF508 body composition dijital tartı), uzunluk ve çevre ölçümleri (2 m esnek
olmayan mezura) ve çap ölçümü (Süper Big Screen digital Caliper BTS) değerlendirilmiştir.
Uzunluk ölçümleri; boy uzunluğu, üst ekstremite uzunluğu, kol uzunluğu, ön kol uzunluğu, el
uzunluğu, alt ekstremite uzunluğu, uyluk uzunluğu, bacak uzunluğu ve ayak uzunluğudur.
Çevre ölçümleri; kol çevresi, bel çevresi, kalça çevresi, uyluk çevresi ve bacak çevresidir. Çap
ölçümleri ise; el bileği çapı, humerus bi-condyler çap, femur bi-condyler çap, ayak bileği çapı
ve ayak genişliğidir. Uzunluk, çevre ve çap ölçümlerinin birbiriyle oranlanmasıyla indeks
değerleri elde edilmiştir.
Uzunluk Ölçümleri:
Boy Uzunluğu: Anatomik pozisyonda başın en yüksek noktası ile ayak tabanı arasındaki
mesafe stadiometre kullanılarak ölçüldü. Deneklere stadiometrenin ayak konulan yerinde
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çıplak ayakla durmaları söylendi. Stadiometrenin vertikal, oynar aparatı ise başın en yüksek
noktasına getirilerek okunan değer kaydedildi (5).
Üst Extremite Uzunluğu: Acromion ile elin en uzun parmak ucu arasındaki uzaklık ölçülmüş
olup, kişi anatomik pozisyonda, kollar serbest gövde yanında dururken ölçüm ayakta
yapılmıştır (6).
Kol Uzunluğu: Ölçüm sırasında, omuzlar ve kol gevşek, dirsekler olecranon’un kolayca palpe
edilebildiği flexio pozisyonunda, ön kollar yere paralel olarak acromion ile olecranon arası
uzaklık ölçülmüştür (6).
Ön Kol Uzunluğu: Olecranon ile radius’un processus styloideus’unun distali arasındaki
uzaklık olup, omuzlar ve kol gevşek, dirsekler olecranon’un kolayca palpe edilebildiği flexio
pozisyonunda avuçlar birbirine bakacak şekilde ölçülmüştür (6).
El Uzunluğu: Parmaklar adductio ve extensio pozisyonundayken radius’ un processus
styloideus radii çıkıntısının distali ile 3. parmağın ucu arasındaki uzaklık elin dorsalinden
ölçülmüştür (6).
Alt Extremite Uzunluğu: Ölçüm, birey yatar pozisyondayken yapılmıştır. Birey sert bir
zemine yatırılıp, spina iliaca anterior superior ile malleolus medialis arasındaki uzunluk
ölçülmüştür (6).
Uyluk Uzunluğu: Ölçüm yapılan kişi, oturur pozisyonda olup, patellanın proksimal kenarı ile
ligamentum inguinale’nin orta noktası arasındaki uzaklık ölçülmüştür (6).
Bacak Uzunluğu: Kişi bacak bacak üzerine atmış pozisyonda otururken, tuberositas tibiae ile
malleolus medialis arasındaki uzaklık ölçülmüştür (6).
Ayak Uzunluğu: Kişi ayakta dururken, topuk uç noktası ile en uzun parmak arasındaki
uzaklık lateralden ölçülmüştür (6).
Çap Ölçümleri:
El Bileği Çapı: Radius ve ulna’ nın processus styloideus’ u arasındaki uzaklık ölçülmüştür
(6).
Humerus Bi-Condyler Çap: Dirsek 90˚ flexio pozisyonundayken, humerus’ un epicondylus
medialis ve epicondylus lateralis’i arasındaki uzaklık ölçülmüştür (6).
Femur Bi-Condyler Çap: Kişi, dizleri 90˚ flexio pozisyonunda otururken, os femoris’ in
condylus medialis ve condylus lateralis’i arasındaki uzaklık ön yüzden ölçülmüştür (6).
Ayak Bileği Çapı: Anatomik pozisyonda, vücut ağırlığı iki ayağa eşit olarak dağıtılmış bir
şekilde malleolus medialis ve malleolus lateralis arasındaki uzaklık ölçülmüştür (6).
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Ayak Genişliği: I ve V. phalanx proximalis’in basisleri ile I ve V. ossa metatarsalia caput’ları
arasında bulunan matatarsophalangeal eklemlerin dış kenarları arasındaki mesafe kaliper ile
ölçülmüştür (7).
Çevre Ölçümleri:
Kol Çevresi: Ölçüm yapılan kişi ayakta olacak şekilde, acromion ve olecranon arasındaki
uzaklığın orta noktası işaretlenip, ölçüm bu noktadan yapılmıştır. Ölçüm sırasında, dokuların
sıkıştırılmamasına ve kasların gevşek olduğu pozisyonun korunmasına dikkat edilmiştir.
Denek ayakta iken kol kasılmadan, dirsek 90° ye ve humerus yere paralel konuma getirilmiş
ve musculus biceps brachii’nin en geniş yerinden ölçüm yapılmıştır (6).
Bel Çevresi: Ölçüm yapılan kişi anatomik pozisyonda olup, subkostal bölge ile crista iliaca
arasındaki en dar yerden ölçüm yapılmıştır. Esnek olmayan mezuranın her iki tarafta da yere
paralel olmasına ve dokunun sıkıştırılmamasına dikkat edilmiştir. Ölçüm kişinin yan tarafında
durularak yapılmıştır (6).
Kalça Çevresi: Ölçüm yapılan kişi anatomik pozisyonda olup, kişinin yan tarafında durularak
kalçanın en geniş bölgesinden dokuların sıkıştırılmamasına dikkat edilerek ölçüm yapılmıştır
(6).
Uyluk Çevresi: Ölçüm, kişi ayakta, ayakları birbirinden yaklaşık 10 cm açık ve vücut ağırlığı
iki ayağa eşit dağılmışken uyluğun orta kısmından yapılmıştır (6).
Bacak Çevresi: Ölçüm, kişi ayakta dik durur pozisyonda ve ayakları 20 cm açık, vücut ağırlığı
iki ayağa eşit dağılmış olarak malleolus medialis’in 10-15 cm üzerinden, kasın en şişkin
olduğu yerden yapılmıştır (6).
İstatistiksel Analiz: Çalışmada sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama ±
standart sapma, şeklinde özetlenmiş, kategorik değişkenler n ile verilmiştir. Verilerin normal
dağılıma uygunluğu test edilip, duruma uygun olarak parametrik veya parametrik olmayan
yöntemler seçilmiştir. Bağımsız grup karşılaştırmalarında “Independent- Samples t testi ve
Mann-Whitney U testi” bağımlı grup karşılaştırmalarında ise “ Eşleştirilmiş Student t testi ve
Wilcoxon testi” kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. Çalışmada elde edilen
verilerin istatistiksel analizleri için IBM SPSS version 19 paket programı kullanıldı (8).

Bulgular
8-11 yaş arası 51 kız öğrenciden, 28 öğrenci jimnastik yapan, 23 öğrenci ise yapmayan
gruplarda yer almıştır. Jimnastik yapanların yaş ortalaması; 9,55 ± 0,37, boy uzunluğu
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ortalaması; 1,42 ± 0,05 m ve vücut ağırlığı ortalaması; 32,03 ± 2,81 kg iken, jimnastik
yapmayanların ise yaş ortalaması; 9,20 ± 1,8, boy uzunluğu ortalaması; 1,43 ± 0,82 m, ve
vücut ağırlığı ortalaması; 39,06 ± 6,94 kg olarak bulunmuştur (Tablo 1). Bel çevresi/Kalça
çevresi,

Uyluk

uzunluğu/Boy

uzunluğu,

Bacak

uzunluğu/Uyluk

uzunluğu,

Ayak

genişliği/Ayak uzunluğu ve Uyluk uzunluğu/Alt extremite uzunluğu indeksleri arasında her
iki grup arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 2).
Tablo 1. Jimnastik yapan ve yapmayan kız öğrencilerin demografik verileri

Yaş

Jimnastik Yapanlar
(n=28)
Ort ± SS
9,55 ± 0,37

Jimnastik Yapmayanlar
(n=23)
Ort ± SS
9,20 ± 1,8

0.021

Boy (m)

1,42 ± 0,05

1,43 ± 0,82

0.027

Vücut
Ağırlığı(kg)
BKI(kg/

32,03 ± 2,81

39,06 ± 6,94

<0.001

15,66 ± 1,40

18,80 ± 1,90

<0.001

2

m)

Tablo 2. Jimnastik yapan ve yapmayan kız öğrencilerin indeks değerleri

İndeks

JimnastikYapanlar(n=28) JimnastikYapmayanla(n=23)
Ort ± SS

Ort ± SS

P

Bel çevresi/Kalça çevresi

81,91± 4,03

78,37 ± 6,03

0,028

Uyluk uzunluğu/Boy
uzunluğu
Bacak uzunluğu/Boy
uzunluğu
Bacak uzunluğu/Uyluk
uzunluğu
Ayak genişliği/Ayak
uzunluğu
Alt extremite
uzunluğu/Boy uzunluğu
Uyluk uzunluğu/Alt
extremite uzunluğu
Bacak uzunluğu/Alt
extremite uzunluğu

24,42 ± 2,09

26,13 ± 1,63

0,003

22,03 ± 1,79

21,64 ± 2,26

0,492

90,85 ± 10,50

83,03 ± 9,62

0,010

37,75 ± 2,62

40,18 ± 3,16

0,005

51,87 ± 3,25

51,07 ± 2,78

0,369

47,21 ± 4,46

51,14 ± 2,71

<0,001

42,55 ± 3,33

42,37 ± 3,87

0,861

Tartışma ve Sonuç
Bale sanatında balerinler estetik, zarif ve ince yapıda görünmelidir (9). Literatürde Leon ve
ark.’ları çalışmalarında, profesyonel bale dansçılarının vücut ağırlıkları ile beden kitle
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indekslerinin (BKI) halk dansçıları ve modern dansçılara göre daha düşük olduğunu
göstermişlerdir (10). Ayrıca, diğer dansçılarla kıyaslandığında bale dansçılarının zayıf ve
düşük yağ oranına sahip olduğu, normatif verilerle kıyaslandığında ise daha ince ve daha uzun
oldukları görülmüştür (9). Klasik balede dansçıların kıdemlerine göre vücut kompozisyonları
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede solist profesyonel dansçıların topluluk dansçılarına
göre daha düşük BKI’ye sahip olduğu gösterilmiştir (9). Bizim çalışmamızda ise jimnastik
yapan öğrencilerin vücut ağırlığı (VA) ve BKI değerleri jimnastik yapmayan öğrencilerden
daha düşüktür (p < 0,05). Ayrıca çap ve çevre ölçümleri arasında da anlamlı fark çıkması (p <
0,05) jimnastik yapan öğrencilerin daha ince bir yapıya sahip olduklarını destekler. Bennel ve
ark.’nın Avustralya’da yaptığı çalışmada, 8-11 yaş arası bale okulundaki kız öğrencilerde VA
ortalaması; 30,50 ± 5,4 kg, boy uzunluğu (BU) ortalaması; 1,36 ± 6,7 m ve BKI ortalaması;
16,30 ± 2,1 kg/m2 olarak kaydedilmiştir (11). Çalışmamızda jimnastik yapan öğrencilerin
değerleri ile Avustralya bale okulundaki öğrencilerin değerleri benzerlik göstermektedir.
Literatürde Blaes ve ark.’larının 6-12 yaş arasındaki çocuklarda yaptıkları çalışmada BKI ve
bel, kalça oranını sırasıyla; 17,1 ± 2,5 m2/kg, % 0,81 ± 0,05 (12), Özdirenç ve ark.’ larının
kentsel ve kırsal alanda yaşayan 9-11 yaş arası çocuklarda yaptıkları çalışmada bel, kalça
oranını sırasıyla; % 0,87 ± 4,2 ve % 0,89 ± 4,9 (13), Mushtaq ve ark.’larının yaptıkları bir
çalışmada ise 9 ve 10 yaş grubunda bel, kalça oranını sırasıyla; % 0,86 ± 0,06 ve % 0,84 ±
0,06 olarak bulmuşlardır (14). Çalışmamızda elde edilen BKI ve bel kalça oranı değerleri,
literatüre göre daha düşük bulunmuştur ve bu durum bale eğitimi için gereken özelliklerin,
çalışmamızda jimnastik yapan öğrencilerde mevcut olduğunu destekler niteliktedir. Bale
sanatında düşük bel, kalça oranına sahip olunması gerektiğini belirten Twitchett ve
ark.’larının çalışması da bizim sonuçlarımızı desteklemektedir (15).
Sonuç olarak, jimnastik yapan öğrenciler daha ince, estetik ve dengeli vücut yapısına sahip
olduğu ve bale eğitimine uygunlukta jimnastik yapılmasının önemli bir etken olduğu ortaya
çıkmıştır. Çalışmamızın, bale eğitimi için öğrenci alımlarında gereken fiziksel özelliklerin
belirlenmesine, fiziksel özellik olarak jimnastik yapan bireylerin bale eğitimi almalarıyla
sakatlanmaların önlenmesine, bireysel bir eğitim planlanması ve gelişimlerinin takip
edilmesine, pediatrik çalışmalara bir katkı sağlayıp yol gösterici olmasına ve vücut ölçüleri ile
bu ölçümlerin birbirine oranlarında gözlenen farklılıklar konusunda toplumlara özgü
standartların oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
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PAYAS İLÇESİNDE SUCUL EKOSİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ
BİR PİLOT ÇALIŞMA
Cem KAĞAR
PAYASTEM Merkezi, Payas- Hatay, cemkagar@hotmail.com
Prof. Dr. Şükran ÇAKIR ARICA
İskenderun Teknik Üniversitesi, sukran.cakir@iste.edu.tr
ÖZET
Son üç yıldır Hatay'ın Payas İlçesi'nde ciddi bir içme suyu sıkıntısı var. Su kaynaklarının
taşınması ve nakliyesi sırasında ortaya çıkan teknik zorluklar ve güvenlik sorunları nedeniyle,
Payas İlçesi'ne yeterince su getirilemiyor. Bu soruna bir çözüm bulmak için yapılan araştırmada
ülkemizdeki su kaynaklarının yeterince değerlendirilemediği kanaati oluşmuştur.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre ülkemiz her yıl 501 milyar
metreküp yağış almaktadır. Yağışta 274 milyar metreküp su buharlaşıyor. Kalan 186 milyar
metreküp su denize, göllere ve derelere gider. Kalan 41 milyar metreküp su toprağa sızıyor ve
sadece 14 milyar metreküp toplam su miktarı kullanılabiliyor.
Bu veriler ışığında, yeraltı suyunun kullanılabilir su üretmek için kullanılabileceği
düşünülmüştür. Bu kapsamda, araştırma amaçlı olarak Payas İlçesi sınırları içerisinde bulunan
Çınarlık Platosu, ön araştırmalar ve verimlilik için pilot bölge olarak seçilmiştir. Alan, güzel
çam ormanları nedeniyle gezi ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.
Payas'ın Çınarlık Platosu'nda yapılan bu pilot saha araştırmasında bazı büyük kayaların altına
sızan suyun toprağı nemlendirdiği tespit edildi. Bu sızıntılar birbirine yakın ve büyük kayaların
altındaydı. Sızan sular bir araya getirildi. Toprak, kum, çimento ve katkı maddeleri kullanılarak
kapatıldı. Sızdırmaz tabanın taşlarla kaplanması, yapı malzemeleri ve beton dökülerek üst
kısımda bir sızdırmazlık yüzeyi oluşturulmuştur. Bu parçalanmaların arasında iki sızdırmazlık
yüzeyi toplandı. Bu iki kat arasında borularla su toplama ve kullanma imkanı sağlanmıştır.
Uzman mühendis ve çalışanlardan yardım alınmıştır. Ayrıca, bütün bu işlemler Payastem
Merkezine devam eden bazı öğrencilerin katılımı ve eko-stem yaklaşım ile yapılmıştır.
Bu işlem sonucunda saniyede 200 ml kullanılabilir su kaynağı elde edildi. Bugün, TÜİK 2010
verilerine göre, belediyelerin ev içi kullanımdaki kişi başına günlük su tüketimi yaklaşık 217
litredir. Bu verilere dayanarak, günde yaklaşık 80 kişiye yeterli su temini sağlandığı
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yeraltı suları, sızan sular, su kaybı, eko-stem yaklaşım, içme suyu.

A PILOT STUDY ABOUT THE EVALUATION OF AQUATIC ECOSYSTEM
IN PAYAS DISTRICT
ABSTRACT
There is a serious shortage of drinking water in Payas District of Hatay for the last three years.
Due to the technical difficulties and security problems that occur during the transportation and
transportation of water resources, enough water cannot be brought to Payas District. In the
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research conducted in order to find a solution to this problem, it is believed that the water
resources in our country cannot be evaluated enough.
According to the data provided by the General Directorate of State Hydraulic Works, our
country receives 501 billion cubic meters of precipitation every year. 274 billion cubic meters
of water coming in the precipitation evaporates. The remaining 186 billion cubic meters of
water goes to the sea, lakes and streams. The remaining 41 billion cubic meters of water leak
into the ground and only 14 billion cubic meters of total water amount can be used.
In the light of these data, it was thought that undergroundwater could be used to produce usuable
water. In this context, Çınarlık Plateau, which is located within the boundaries of Payas District
for research purposes, has been selected as the pilot region for the preliminary researches and
efficiency. The area is used as a excursion and picnic area due to the beautiful pine forest.
In this pilot field survey conducted in Çınarlık Plateau of Payas, it was determined that water
leaking under some large rocks moistened the soil. These leaks were close to each other and
under the big rocks. Leaked waters were brought together. Soil was sealed by using sand,
cement and additives. Covering the sealing floor with stones, building materials and concrete
were poured and a sealing surface was formed on top. L ed between these eakage was collect
two sealing surfaces. Between these two floors by piping to collect and use water was made
available. Assistance was obtained from a specialist engineer and workers. In addition, all these
processes were carried out with the participation of some students attending the Payastem
Center and the eco-stem approach.
As a result of this process, 200 ml of available water source per second was obtained. Today,
the daily water consumption per capita of municipalities for domestic use is approximately 217
liters according to TurkStat 2010 data. Based on this data, it can be said that enough water
supply is provided to approximately 80 people daily.
Keywords: Undergroundwater, leaked water, water loss, eco-stem approach, drinking water.

1. INTRODUCTION
Water is seen as the key to prosperity and wealth. Water is one of the most important natural
resources in the world. (Arbués et al., 2003). It is not only a compound necessary to sustain our
lives, but also water is the source of civilization. People chose water edges to establish
settlements when they were building their civilizations. The increasing population of the world
increases the demand for water from day to day. Water is life for all living beings on earth.
Since the beginning of human history, it has been struggled to solve the water problems. The
distribution of water resources around the world has emerged as a result of human-induced
effects and natural processes. (Postel, 2000; Postel, et al., 1996)
Despite a threefold increase in the world population in the last century, water consumption has
been reported to be seven times higher (USİAD 2010; Şahin 2016). One of the main reasons
for the increase in demand for water is to increase the usage areas of water day by day.
Nowadays, it is one of the most important inputs for many fields such as energy, food, textile
production etc. Water is needed in many areas to realize production.
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Only 3.5% of the water in the world is available to use . If the oceans, seas and glaciers on the
poles remain on one side, the amount of fresh water available remains as lakes and streams.
That's why water is so valuable. However, water resources in the World are threatened by
human-induced impacts. (According to UNEP 1996, Sampat, 2001). Water resources are facing
a serious problem for the whole world. (Sevindi, 2005).
The increase in the world population on a global scale creates significant pressures on
ecosystems. (Rosegrant et al., 2003; Bates et al. 2008). However, 40% (80 countries) of the
world population cannot reach the desired amount of water when we look at the whole world
due to the balanced and uneven distribution of water resources (USIAD 2007). Nevertheless, a
global water crisis has emerged. The increase in water demand and the rapidly growing world
population has brought about the controversy in political, environmental and economic fields.
These conflicts have reached serious dimensions today and in the future, this situation is likely
to grow even more. For this reason, much work is done about water. The most important of
these are the researches about the causes of water scarcity and how it can be prevented.
According to DSİ data, the annual water amount per capita in our country is approximately
1519 m3. With this amount, our country falls into the category of countries suffering from water
scarcity. However, if the increase in the population continues in this way, it is stated in the data
of TÜİK that the amount of water to be used per capita in 2030 will decrease to 1120 m3.
Contrary to popular belief, Turkey is not a water-rich country. The Payas district of Hatay is also a
good example for this issue , as there has been a serious shortage of drinking water for the last three
years.Due to the technical difficulties and security problems that occur during the transportation and
transportation of water resources, sufficient amount of water cannot be brought to Payas district.

When looking for solutions to this problem, ıt has been noticed that water resources in Turkey
are not used efficiently effective enough. We must now realize that we have to make the best
use of our water resources.
Therefore, this study is important giving a small example in terms of having solution to water
shortage of Payas. We wanted to emphasize the importance of preventing small local water
losses with this study.
For this reason, the aim of this study was to obtain a leaking water, which is wasted by mixing
with groundwater in the district of Payas, for the use of human and other living things with
the eco-stem approach.

MATERIAL AND METHOD
In order to do research, work was started in Çınarlık plateau located within the boundaries of
Payas district. Çınarlık Highland is 7 km away from the district. It is used as a promenade and
picnic area due to the beautiful pine forests.
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In the land survey we conducted in Çınarlık Plateau of Payas, we found water that leaked under
some large rocks. Some of the leachate formed under the rocks was sludge or vaporized before
it went underground. There was no case study before on the assessment of leachates in the
region. These leaking waters were close to each other and coming from large rocks.
In order to collect the leachate in the study area, the following procedures were applied
respectively:
1.The soil was excavated and the water close to each other was brought together.
2.The floor was sealed using sand, cement and additives.
3.Covering the sealing floor with stones, building materials and concrete were poured and a
sealing surface was formed on top.
4.Leakage was collected between these two sealing surfaces.
5.Between these two floors, water leakage was collected by using pipes.

Figure a: Detection of leachate
Figure b: The state of the leakage area prior to operation
Figure c: Creation of a leak-proof floor in the leakage area
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Figure d: At the end of the application, 200 ml water per a second was obtained from the
leakage area
Assistance was obtained from a specialist engineer and workers. In addition, all these processes
were carried out with the participation of some students attending the Payastem Center and the
eco-stem approach.
3. RESULTS
As a result of this process, 200 ml of available water per second has been obtained. Based on
this data, ıt can be said that ıt was provided enough water supply for approximately 115 people
per day. If daily water consumption per a person is considered to be 150 l. It can be said that
enough water was obtained for an average of 200 families by providing a more economical use.
In light of this result, we have proved that even a very small leakage can be as a large water
potential. If we want to leave a livable world and potable water resources to future generations,
we must understand the importance of a drop of water.
4. DISCUSSION AND CONLUSION
If we want to leave a sustainable world to the next generations, it is clear that serious changes
should be made in our current education system. It is important to raise future generations who
are ecologically literate and ecologically sensitive. This study was carried out with an approach
which we called Eko-Stem approach by joining young people who are the guarantors of the
future.
Since this study is done with Eko-Stem approach, it is necessary to mention the definition of
STEM concept. STEM; Science, Technology, Engineering and Mathematics is an acronym of
the initials. In other words, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, including an
integrated teaching of the whole process from pre-school to higher education is an educational
approach covering.
We need to support generations who produce and direct the era by equipping them with skills
of the 21st century. STEM aims to educate individuals who bring practical solutions to the
problems of daily life with STEM information. We believe that it is necessary to take care of
ecology while looking for rational solutions to future problems with Stem education discipline.
When we examine the ecological footprint of humanity on the world, the consumption and
production activities have a significant impact on the world (WWF, 2012). For this reason, it
is necessary to combine the ecological literacy point of view with Stem and find solutions to
the problems of the world with Eko-Stem approach.
In our project, we collected a very small leakage of crack leaks and obtained 200 ml water water
per second. While doing this, our children working with Eco-Stem approach without damaging
the existing nature were affected by the environmental project they had done. It is a fact that
students taking part in this project will look at the world from an environmental perspective and
bring environmental solutions to the problems. The most important result of the study is that
the amount of water obtained in the project will provide water to 200 families and be
environmentally friendly.
www.zeugmakongresi.org/
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If the students trained with the Eco-Stem approach are educated with this awareness from a
young age, we will develop an environmentally sensitive society in both production and
consumption. While producing with zero waste policy without damaging the environment, a
generation will emerge that consumes with zero waste policy at the same time.
Perhaps the future of the world will change with the young people who adopt this eco-stem
approach as a lifestyle.
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İSKENDERUN'DA AMANOS DAĞLARI'NDA BAZI KAYNAK SULARI ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA
Çetin SERT
İskenderun Teknik Üniversitesi, cetin.sert@hotmail.com
Prof. Dr. Şükran ÇAKIR ARICA
İskenderun Teknik Üniversitesi, sukran.cakir@iste.edu.tr
ÖZET
Dünya nüfusunun 2.1 milyarı güvenli içme ve kullanma suyu bulamamaktadır. 1.8 milyardan
fazla kişi hiçbir dezenfekte edilmemiş suları tüketmektedir. 2050 yılına kadar tatlı su talebinin
%30 artacağı tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
belirlenen “sürdürülebilir kalkınma hedefleri” içinde 2030’a kadar dünya üzerindeki her
insanın yeterli ve sağlıklı suya erişimi hedeflenmiştir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği ekolojik dengenin korunması, su kaynaklarının etkin ve
sürdürülebilir kullanımının önemini arttırmaktadır. Türkiye de dâhil olmak üzere dünya hızlı
değişmekte ve nüfus artmaktadır. Kırsal bölgelerden şehirlere olan göç, şehirleşme ve
sanayileşmenin de etkisiyle doğal su kaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Türkiye tatlı su kaynakları açısından su sıkıntısı çeken ülkeler arasındadır. Mevcut su
kaynaklarını koruyup sürdürülebilirliğini sağlayamazsak 2030 yılına kalmadan su fakiri
ülke durumuna düşeceğimiz kesin gibi gözükmektedir. Bu nedenle özellikle tatlı su
kaynaklarının mevcut durumu ve verimli kullanımı ile ilgili yapılacak çalışmalar çok
önemlidir.
Bu çalışmada Amanos Dağları’nın İskenderun Körfezi’ne bakan yamaçlarında bulunan bazı
kaynak suları ile ilgili yapılan ve hâle devam etmekte olan bir çalışmanın ön verileri
paylaşılmıştır. Çalışmaya konu olan iki bölgeden toplam dört su kaynağında yapılan ilkbahar
ve yaz aylarının debi verileri karşılaştırılmıştır. Buna göre, ilkbaharda bir dakikada akan su
miktarı ortalaması 16,75 lt iken yaz aylarındaki ortalama 8,55 lt olarak kaydedilmiştir. Ayrıca,
pH, Oxidation Reduction Potential (orp),elektriksel iletkenlik(cond) , Total Dissolved
Solids(tds) , tuzluluk parametreleri karşılaştırılmıştır.
Küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri olan tatlı su kaynaklarının azalması, insan
dâhil çevresindeki faydalanan bütün canlıların yaşamının sürdürülebilirliği açısından
önemlidir. Bu nedenle, Küresel ısınmadan en çok etkilenecek orta kuşakta yer alan
Türkiye’de bu kaynakların korunması konusunda acil eylem planlarının yapılıp uygulanması
gerekir.
Anahtar kelimeler: Kaynak suları, küresel ısınma, su debisi, su parametreleri

A STUDY ON SOME SPRING WATERS IN THE
MOUNTAINS OF AMANOS IN İSKENDERUN

ABSTRACT
2.1 billion of the world's population cannot find safe drinking and potable water. More than
0.8 billion people consume no disinfected water. Until 2050, freshwater demand is estimated
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to increase by 30%. Within the her sustainable development goals ve determined by the
United Nations Development Program (UNDP), up to 2030, all people on the world have
access to adequate and healthy water.
Global warming and climate change issues are crucial to maintaining the ecological balance
and protecting the sustainable use of water resources. Including Turkey, the world is changing
rapidly and population is growing. Migration from rural areas to urban areas is exerting
pressure on natural water resources due to urbanization and industrialization.
Turkey is among the countries suffering water shortage in terms of freshwater resources. If we
cannot ensure the sustainability of the existing water resources, it will be certain that we will
fall into the status of a water poor country before the year 2030. Therefore, the current
situation and efficient use of fresh water resources are very important.
In this study, preliminary data of a study on some spring waters on the slopes of the Amanos
Mountains overlooking the Gulf of Iskenderun was shared. The data of the spring and summer
months were compared in four water sources. According to this, the average amount of water
flowing in one minute in spring was 16.75 l and the average in summer was 8.55 l. Also, pH,
Oxidation Reduction Potential (orp), electrical conductivity (cond), Total Dissolved Solids
(tds), salinity parameters were compared.
The shortage of freshwater resources, which is one of the most important consequences of
global warming, is important for the sustainability of life of all living things including
human. Therefore, in Turkey which is one of the countries most affected by global warming,
urgent action plans should be implemented and implemented in order to protect these
resources.
Keywords: Spring waters, global warming, water flow rate, water parameters

1.INTRODUCTION
Water is necessary for the beginning and continuation of life. Water is one of the greatest
needs of people from the past to to the nowdays in the establishment of civilizations. It has
been decisive in preferences of settlements.
Access to sufficient and high quality water, especially drinking water, is becoming
increasingly difficult with the effects of global warming. As it is known, different regions of
the world are affected by global warming at different degrees.
In Turkey which is located in the middle generation of the northern hemisphere, Hatay,
which is located in the Eastern Mediterranean region of Turkey has been most affected
from the global warming. Therefore, it is very important to utilize the natural groundwater
resources in this region at the optimum level.
The importance of this issue is increasing day by day in Turkey as all over the world. The
efficient use of water resources in the Amanos Mountains is much more important in Hatay,
which is adjacent to the Middle East countries like Syria where the water problem is intense.
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The need for water consumed per person is greatly increased in nowadays dominated by
urban life and this is perceived as a measure of development. Generally, the daily drinking
water requirement of a person is 8-9 cups and this corresponds to 2-2.5 liters. In addition,
water is also needed for cleaning and other needs (https://www.saglik.gov.tr/).
2/3 of the world is covered with water, 97.5% of this water is saline in the oceans, the
remaining 2.5% is in the ice mass in most poles, but only 0.10% is available as fresh water.
All these data prove the importance of fresh water for humanity.
According to the WWF report, the average annual rainfall is 501 billion m3 in Turkey, 274
billion m3 of this water is returned to the atmosphere by evaporation from soil and water
surfaces and plants. 69 billion m3 of this water pass to the groundwaters and 158 billion
m3 pass by flowing into the seas and lakes in closed basins with various sized streams. 28
billion m3 of the 69 billion m3 of water that feeds the groundwater is reintroduced to the
surface water via the springs.
Turkey's water profile shows that , the available water resources have only been used
approximately 39%. Of these, 32 billion m3 is used in irrigation, 7 billion m3 in drinking
and using, 5 billion m3 in industry.
According to the Environmental Status Report of Ministry of Environment and
Urbanization, in Hatay province, groundwater potential was determined as 298 hm3 / year
and for İskenderun district, it was determined as 19.70 hm3 / year. (DSI, 2016)
In this study, some of the natural spring waters used by the people in spring and summer
seasons were observed in Güzelköy and Bekbele highlands of İskenderun. The study is still
ongoing and the preliminary data about the master thesis were shared. The quality of water
resources determines the quantities, parameters and cleanliness. The flow rate of these
natural water sources and some water parameters detailed in the material-method section
were determined on site with a mobile device.
The aim of this study is to share the preliminary data of the current thesis work and
exchange ideas about what can be done in the future.

2.MATERIALS AND METHODS
In this study, the flow data and some parametric values of some natural spring waters in the
two settlements (Güzelköy and Bekbele) located in the Iskenderun Forest Region (Figure 1)
were followed on the slopes of the Amanos Mountains overlooking the Iskenderun Gulf.
Water flow rate and pH (hydrogen potential), ORP (oxidation reduction potential), TDS (total
dissolved substance), COND (Conductivity), SALT (Salinity) water parameters were
determined with a mobile ISO Lab measuring device (Figure 2, a and b).
pH is a term that indicates the severity of a solution being acid or base. According to the
Regulation on the Water for the purpose of Human Consumption by Ministry of Health, it
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should be between 6.5 and 9.5 for drinking water. The pH of the human blood is in the range
of 7.35-7.45. Since all the biochemical events in the body are bound to a balanced pH, it is
considered to be beneficial to consume waters pH greater than 7 (Aygencel, 2014).
ORP is an acronym for the Oxidation Reduction Potential definition. The meaning is
oxidation reduction potential. It is a decisive measure of the oxidation or reduction power of a
solution in millivolts (mV). It is also called redox potential and determines the water quality.
If a positive value is obtained from the measurement result of this water oxidation, rusting and
disrupting / decaying effects, if a negative value of this water shows that antioxidant power of
anti-corrosion properties (Dinçer, 2014).
TDS is the abbreviation of Total Dissolved Solids. Indicates the total amount of dissolved
solids in water. If this value is less than 500 mg / L, water is classified as fresh water, if this
value is more than this, it is called as bitter or salt water. Conductivity COND) determines
the amount of ions dissolved in water. As water purity increases, conductivity decreases.
Salinity is the name given to the amount of any salt content (such as sodium chloride,
magnesium, calcium sulfates and bicarbonates) in water dissolution. Naturally, it is also
related to the amount of solid matter and conductivity in water.
Figure 1. Map of Iskenderun Forestry Region where natural water resources are studied.

Figure 2. a. The mobile device used to measure some water parameters
b. One of the water resources in Bekbele
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a

b

3. RESULTS
In this study, some preliminary data about the water flow rate and the water parameters
measured by the mobile device are given in Table 1. The Table shows that the amount of
water in the summer season decreases considerably compared to the spring months. In this
study, parameters such as pH (hydrogen potential, hydrogen ion concentration ), ORP
(oxidation reduction potential), TDS (total dissolved solid), COND (conductivity), SALT
(Salinity) were measured in addition to the determination of seasonal flow rates of spring
water. Although the average pH value in summer was slightly lower than the average pH
value in spring, there was not much difference in general terms. Other measurements in this
study were also found within the limits of drinkable water values.

REGIONS

I.REGION: GÜZELKÖY

II. REGION: BEKBELE

SEASONS

The average of some recorded
parameters
flow

The average of some recorded flow
parameters
liters
pH
ORP
COND
TDS
SALT
(mV)
(mS)
(ppm)
(ppm)
/ min

SPRING
SUMMER

pH

ORP
(mV)

COND
(mS)

TDS
(ppm)

SALT
(ppm)

7.81

-52,6

534

351,5

267

16

7,95

-60,3

303

199

151

17,25

7,35

-23,6

509,25

338,75

258,25

5,67

7,75

-63,2

273,75

195

149,5

13,12

liters
/ min

Table 1. Flow data of some natural spring waters and some parametric values (pH, Oxidation
Reduction Potential (orp), electrical conductivity (cond), Total Dissolved Solids (tds),
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salinity) in the two settlements in Iskenderun Forest Region (Figure 1) located in the foothills
of Amanos Mountains overlooking the Gulf of Iskenderun (Guzelkoy and Bekbele).
4. DISCUSSION AND CONCLUSION
As Turkey takes place in the semi-arid region, increasing the available water quality and
quantity, to ensure the sustainability of water use and conservation stability is great
importance.
As can be seen from the table data, the amount of water in the summer (in the season when
water is used most by the local people) decreases considerably compared to the spring
months. On the contrary, a large part of the water in the spring is wasted. As it is known,
people come to the plateau in summer. In the summer, water shortages are encountered from
time to time. Here we can talk about a serious water management problem, though
locally.These results point to a serious water management problem locally.
For the water resources and basins provided for drinking and potable water, physical and
technical characteristics should be evaluated by scientific studies, protection areas and
protection principles should be determined, absolute, short, medium and long distance
protection areas should be determined around drinking water resources. In terms of good
management of water, all ministries, institutions and organizations should act in coordination
and cooperation and within a common strategy.
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İLK ÇİN İMPARATORU QİN SHİ HUANGDİ’NİN ANIT MEZARINDA YER ALAN
HEYKELLER
Doç. Dr. Canan ZÖNGÜR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi csonmezdağ@gmail.com

ÖZET
Antik dönem sanat eserlerinin yapılma nedenleri genellikle inanç odaklıdır. Ölümsüz olma
arzusu, kalıcı olmak, unutulmamak gibi nedenlerle büyük mezar anıtları yaptırmanın yanında,
öldükten sonra yaşamın olduğu inancı da önemli eserler yapılmasına neden olmuştur. Mezar
anıtların da ölen kişi ile birlikte genellikle ölen kişinin yanına almak istediği değerli eşyaları,
hayvanları, bazen eşleri ve hizmetkârlarının da gömüldüğü durumlara rastlanmaktadır. Fakat
ordusu ile gömülmek isteyen bunun sonucunda görkemli sanat eserlerinin oluşmasına neden
olan Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huangdi’nin yaptırdığı mezar anıtı dünyanın en önemli
yapıtlarından biri olarak tarihte yerini almıştır.

Bu mezar anıtı, Xi’an şehrinin 37 km

yakınında M.Ö 246-M.Ö 208 yıllarında inşa edilmiş, yaklaşık 8000 civarında gerçek insan
boyutlarında, silahlı ve savaş düzeninde sıralanmış pişmiş topraktan yapılmış asker heykeli,
atlar, savaş arabaları gibi eserlerle oluşturulmuştur. 1974 yılında bulunan mezar anıtının
önemi sadece sanat açısından değil 2000 yıl öncesine ait medeniyetin, teknolojinin, toplumsal
yapının nasıl oluğuna dair ipuçlarını vermesi bakımından da ayrıca önemlidir. Çalışmada,
terrakota heykellerin üç ana başlıkta nasıl kategorize edildiği, parçalı olarak kalıp döküm ve
elle şekillendirme yöntemi ile nasıl oluşturulduğu incelenmiştir. Ayrıca, bronz döküm
heykeller ve silahların plastik ve teknik olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Heykel, Terracota, Bronz, Anıt, Mezar

THE SCULPTURES WHICH PLACE IN MAUSOLEUM OF FIRST EMPEROR OF
CHINA QIN SHI HUANGDI
ABSTRACT
The reasons for the works of antiquity are generally religious. The desire to be immortal, to be
permanent, not be forgotten reasons such as making large grave monuments, after the death of
the life of the belief that the important works have been made. The burial monuments, along
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with the deceased person, are often found to be buried with valuable objects, animals,
sometimes wives and servants, whom the deceased wants to take. However, the tomb
monument built by the first emperor of China, Qin Shi Huangdi, which led to the creation of
magnificent works of art, wanted to be buried with his army. This tomb monument was built
near the city Xi’an in BC 246-BC 208. About 8000 armed life sizes warrior statues,
including horses and chariots. The gave monument, which was discovered in 1974, is
important not only in terms of art but also in terms of giving clues about how the civilization,
technology and social structure of 2000 years ago. In this study, how terracotta statues are
categorized in three main heading and how they are formed by die-casting and hand forming
method are examined. In addition, bronze casting sculptures and guns were plastic and
technically evaluated.
Keywords: Sculpture, Terracota, Bronze, Mausoleum
1.

GİRİŞ

Çin sanatı çeşitli alanlarda derin tarihi ve teknik gelişimi ile dikkat çekmektedir. Çinliler,
seramik, heykel, kaligrafi, resim gibi sanat dallarında dünyada çok önemli yenilikler getirmiş
ve kalıcı eserler üretmişlerdir. Araştırmaya konu olan Qin Shi Huangdi’in mezarında yer alan
heykeller de dünya çapında en önemli sanat eserlerden biridir. Bu Anıt mezar kompleksinden
bahsetmeden önce Çin’in heykel ve seramik alanında tarihi serüveninden, seramik ve bronz
döküm konusundaki teknik becerisinin yanı sıra dönemin inanç sistemine değinmekte konuyu
irdelemek açısından fayda vardır.
Dünyanın pek çok bölgesinde kilin şekillendirilmesi erken dönemlerden bu yana görülen bir
beceridir. Uzak doğuda ise kile şekil vermek ve günlük yaşamda kullanma geleneği yaklaşık
M.Ö 10.000 yıllarına kadar geriye gitmektedir. Çin Neolitik dönem (M.Ö 7000-1600) den
günümüze kadar uzanan bir sanatsal geleneğe sahiptir. Ayrıca ilk kez uzak doğuda özellikle
Çin’de kullanılan teknolojik yenilik ve çeşitlilikler dikkat çekicidir. Seramikler uzak doğuda
oldukça değerlidir. Nesilden nesile aktarılan, resimlerde tasvir edilen, şiirlerde kalitesi ve
estetiği yüceltilmiş, tamamen basit toprak kaptan zarif ve ince işçilikli porselen süslemesine
kadar uzanan geniş bir yelpazesi vardır. Bu geniş yelpaze, malzemeler, teknoloji ve tasarım
ile sürekli deneyimler yaparak elde edilmiştir. Hutt 1987-69
Geleneksel Çin heykeli ise kullanıldığı yer ve amaca göre dört türe ayrılabilir; anıt mezar
heykelleri, dini heykeller, mimari heykeller, ve dekoratif heykellerdir. Çin heykelinin gelişimi
çoğunlukla tarihin gelişimiyle yakından ilişkilidir ve çoğunlukla tarihi arka plandan kolaylıkla
etkilenmiştir. Bolluğu ve başarısı veya çöküşü çoğu kez ulusal güçte bolluk başarı ve çöküşle
denk düşmüştür. Eski çağlarda, sade seramik heykeller o dönemin huzurunu ve sakinliğini
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yansıtmaktadır. Shang ve Zhou Hanedanlıklarındaki gizemli bronz heykeller ise bu tür
güzelliği yansıtmaktadır. Qin ve Han hanedanlıklarında zamanın inatçı bir iradeyle hızla
ilerleme ruhu, muhteşem Terrakota savaşçıları hafif ve kıvrak atları şekillendirmiştir.
Qiangong 2018-93
Qin ve Han dönemlerinde metal eritme endüstrisi de büyük gelişme göstermiştir. Birkaç kez
dövülüp iyi işlenmiş çelik teknolojisinin ortaya çıkmasıyla silah ve tarım araçları gibi demir
eşyaların kalitesi de geliştirilmiştir. Jian ve Qiunhui 2017-30
Qin Shi Huangdi’in mezarında yer alan heykellerde muazzam eserlerin hangi amaçla ve
inançla yapıldığını anlamak gerekirse o dönem inanç sisteminden de bahsetmek
gerekmektedir. Konfüçyüsçülük ve Taoizm eşzamanlı olarak Çin’de yaygın olan iki inanç
sistemi olarak görülmektedir.
Çin felsefesinin kurucusu Konfüçyüs (M.Ö.551-479) (Asıl adı Kieu’dur, Çong-ni takma adını
kullanır. Töre bilimsel bir öğreti geliştirmiştir. Çok eski Çin geleneklerini derleyip toplayarak
yeni kuşaklara aktarmak isteyen düşünür, bir din kurma amacı gütmemişti. Ne var ki öğretisi
zamanla bir din durumuna dönüşmüştür. Hançerlioğlu 2013-266
Konfüçyüsçülük en baştan beri Çin’de gelenekselleşmiş şekliyle ataların ruhlarına saygıyı
teşvik ettiği halde bir din değildi. Taoculuk ruhsallıkla ve doğaüstüyle daha yakından ilgiliydi.
M.Ö altıncı yüzyılda yaşamış olduğu söylenen mistik felsefeci Lao Zi’nin öğretilerinden
yararlanmıştı. Taocular tarafından anlaşıldığı şekliyle Tao bilinçli insan zihninin kavrayışının
ötesinde irrasyonel bir yaşam gücüdür ve ona teslimiyet, sosyal adetler veya ahlaki buyruklar
dikkate alınmaksızın doğal güdülerin kurtuluşu anlamına gelir. Varılacak en yüksek mertebe
“benlik” ile “şeyler”, “içerisi” ile “dışarısı” arasındaki ayırımların; lirik ve neredeyse esrik bir
doğanın evrensel kanunlarını kabullenme içinde kaybolduğu bir İçe bakış(ming) halidir.
Taocular insanın çevresiyle mutlak bir uyum içerisinde yaşadığı, yaşamın mevsimlerin geçişi
gibi çabasız olduğu ve doğanın iki hayati erkek ve kadın, ilkelerinin Yin ve Yang karşıt değil
beraberce işlediği eski altın çağa bakışlarını çevirmişlerdir. İdealleri, iç gücünü ve
mutluluğunu geliştirmek için tüm dünyevi hırslarını terk etmiş münzeviydi. Honour, H. ve
Fleming 2016- 256
Konfüçyüşçülük uyumu, ölçülülüğü, mantıksal düşünmeyi; Taoculuk bireyselliği, tutkuyu
hayal gücünü teşvik etti. Diğer taraftan bu ikisi birbirlerine tezat oluşturmaktan çok birbirinin
tamamlayıcısıdır. Honour, H. ve Fleming 2016- 256
Qin Shi Huangdi M.Ö 249 yılında devletin başına geçtikten sonra Çin’deki toprakları ele
geçirerek topraklarını genişlettikten sonra kendisini ilk Çin imparatoru ilan etmiştir. Qin
hanedanlığı kurulmuştur. İktidarı ele geçirince bütün totaliter rejimlerde olduğu gibi yeni
düzeni oluşturmak için hızlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Çin seddi bu dönemde yapılmaya
başlanmış, kitaplar yakılmış, halkı isyana teşvik ettiği düşünülen konfiçyüsçülere ve
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filozoflara zulmedilmiştir. Öte yandan daha ılımlı olan, itaatkar ve daha esnek olan Taoizm ve
Mo Wzu felsefesi hoş görülmüştür. Büyük saraylar inşa edilmiş kamu işleri programlanmış ve
imparatorluğun sonuna kadar süren yönetim yöntemleri tesis edilmiştir. Prodan 1966-48
Qin hanedanının ilk imparatorunun iktidarından sonra M.Ö 209-M.S 200 yıllarında hüküm
süren halefi Han hanedanının idaresinde Çin, tarihin en parlak çağlarından birini yaşamış
ülkede barış muhafaza edilmiş ve Konfüçyüsçülük, Taoculuk ve Budizm bazı rekabetler
yaşayarak geniş kabul görmeye devam etmiştir. Honour, Fleming 2016-255
2.

QİN SHİ HUANGDİ’NİN HEYKEL ORDUSU

Qin Shi Huangdi hükümdar olduğunda M.Ö 246 henüz 13 yaşında iken kendi anıt mezarının
ve terakota savaşçılarının yapımı emrini vermiştir. 700 bin işçinin 36 yıl boyunca çalışarak
inşa ettiği Anıt mezar kompleksi içerisinde 8000 civarında asker, 130 savaş arabası, 670 at
bunların yanı sıra müzisyenler, akrobatlar ve cariyelerde bulunmuştur. Tarihi kayıtlara göre
M.Ö 210’da imparator Qin’in ani ölümü nedeniyle mezarın mühürlenmesi gerekmiş ve bu
mezar projesine katılan tün zanaatkarlar bu yapının sırlarının keşfedilmesini engellemek için
mezar etrafındaki çukurlara canlı olarak gömülmüşlerdir. Qin den önceki dönem hanedanları
olan Shang ve Zhou hanedanları gibi daha önce ki hanedanlar ölen yöneticilerle birlikte
askerleri, memurları, köleleri ve diğer görevlileri de gömülmekte idi. Qin ‘in Tearrakota
heykelleri gerçek insan fedakârlıklarını önlemek için temsil ettikleri gerçek savaşçıların
yerine geçecek şekilde hizmet etmek için yapılmışlardır. Anonim 1
Terrakota askerlerden oluşan Savaş düzeninde sıralanmış olan Ordunun yapıldığı alanın
genişliği neredeyse hava alanı hangarı kadardır. Şekil 1 1979 yılında ziyarete açılmış olan
olan müze 210 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğindedir. Derinliği ise 4.5 metre ila 6.5
metre arasında değişmektedir. On adet toprak duvarı2.5 metre aralıkla yapılmıştır. Bu
savaşçıların 2000 kadarı çıkarılmıştır. Bütün askerler ve atların yüzleri doğuya dönük şekilde
silahlı ve mızraklı olarak dörtgen biçiminde sıralanmışlardır. Öncü grup ordunun en doğu
ucunda üç piyade grubu olarak görülür. Onun yanında 38 atlı araba ile birlikte silahlı zırhlı
askerler vardır. Güney, kuzey ve batı tarafında ordunun savunma kanadı olarak hizmet eden
bir sıra figür vardır. Her figürün yüz özellikler, ifadeleri, kıyafetleri, saç modelleri, jestleri
farklılık gösterir. Bu dönemin askeri, kültürel ve ekonomik tarihinin incelenmesinde ayrıntılı
kaynak sunar. Anonim 2
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Şekil 1. Terrakota ordu genel görünüm

Terracota askerler üç ana kategoriye ayırmak mümkündür. Piyadeler, Şekil 2 Süvariler Şekil 3
ve Savaş arabaları. Şekil 4.

Şekil 2 Piyadeler
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Şekil 4 Savaş arabaları
Piyadeler ayrıca yüksek rütbeli subaylar Şekil 5 , orta rütbeli subaylar Şekil 6 ve düşük rütbeli
subaylar, hafif silahlı ve ağır silahlı askerler, ayakta duran okçular Şekil 7 ve diz çökmüş
okçular Şekil 8 olarak alt kategorilere ayrılabilir. Savaşçılar ayrıca iki alt kategoriye
ayrılabilir. Araba sürücüleri ve araba savaşçıları.
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Şekil 5 Yüksek rütbeli subay

Şekil 7 Ayakta duran okçu

Şekil 6 Orta rütbeli subay

Şekil 8 Diz çökmüş okçu

Şekildeki okçu dikkatini odaklamış biçimde sağ dizinin üzerinde çökmüş bir pozisyondadır
ellerinin ve kollarının hareketinden aynı zamanda etrafında yer alan ahşap yay, bronz ok
uçlarından bir zamanlar yaylı bir tüfek tuttuğunun ip uçlarını vermektedir. İmparator Qin Shi
Huangdi’nin mezarına 1.25 km yanında 8000 askerden biri olan okçu muhtemelen manevi
dünyada imparatoru koruması amaçlanmıştı bu yüzden gerçekçiliğine önem verilmiştir.
Ordunun büyüklüğü dikkate alındığında heykellerdeki detaylar ayrındılar dikkat çekicidir.
Uzuvlar, baş ve gövdesi bir araya getirilmeden önce ayrı ayrı kalıplanmış fırınlanmış daha
sonra saç ve üzerlerindeki zırh kille modellenmiştir. Bazıları hala renkli boya izlerini
korumaktadır. Elde edilen bulgular Qin’in olağanüstü askeri kapasitesinin yazılı kaynaklarını
doğrulamakta ve tarihçilere eski dünyanın en acımasız ordularından birinin örgütlenmesi ve
donanımı hakkında benzersiz bir bakış açısı vermektedir. Terrakota ordunun yapılması emrini
veren İmparator Qin aynı zamanda Çin’in kuzey duvarlarını da yaptırmıştır. Acımasız ve
despotik bir yönetici olmasına rağmen Çin tarihinde daha önceki tüm yöneticilerden daha
gelişmiş ölçekte Çin’i tasarlamıştır. Phaiton 2007
Yapılan çalışmalarda her bir askerin yüzü farklı olduğu anlaşılmış ve kabaca ve yüzleri de
sekiz ayrı grupta toplanmıştır ve Çince alfabetik karakterlerce sınıflanmıştır. Kare,
dikdörtgen.. vb. Şekil 9
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Antik dönemde saç modelleri, sadece insanların yaşam tarzlarının parçası değil, aynı zamanda
sosyal statülerinin de yansıması idi. Terrakota askerlerin saç şekilleri de onların rütbelerine
ve görevlerine göre değişiklik göstermektedir. Saç modelleri kabaca iki gruba ayrılmaktadır.
Bunlardan ilki başın sağ tarafına topuz şeklinde toplanmış diğeri ise başın üzerinde bir topuz
ve unun üzerinin bir kumaşla başın arkasından öne doğru bükülmesi ile oluşmaktadır. Şekil
10

Şekil 9 Terrakota askerler detay
Kıyafetleri ise rütbelerine göre giydirilmiştir. General göğsünü, sırtını ve omuzlarını koruyan,
zırhlı bir tuniğin altına bir cübbe giyer. Hafif ve öne doğru eğimli, kare parmaklı ayakkabılar
giyer. Şekil 5 Zırhlı savaşçılar balıkçı yaka bir kıyafet üzerine omuzlarını ve sırtlarını
korumak için tasarlanmış ağır zırhlı pelerinlerle kaplı kıyafet giyerler. Süvariler kutu şeklinde
şapka, boyun atkıları ve üst bedenin ön ve arkasına hafif zırhlı pelerinle kaplı elbise giyerler.
Ayakkabıları ayaklarına zarar vermemek için parmak uçları yumuşak ve yuvarlaktır.
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Şekil 10 Kıyafet ve saç detayları
Araba sürücüleri, uzatılmış kolları ve atların kontrolünü elleri de tutması gereken dizginler
için ekstra korumaya sahiptir. Boyunlarının arkasını korumak için kask takarlar (Şekil 11).

Şekil 11 Atlı askerler
İnsanların bugün gördükleri pişmiş toprak savaşçılar ve atlar esasen gri çömleğin gerçek
rengini gösterir ama aslında geçmişte renkli olan heykeller topraktan çıkarılınca renkleri yok
olmuştur. Renkli pişmiş toprak savaşçılar ve ve atlar çoğunlukla kırmızı, yeşil, mavi, sarı,
mor, kahverengi, beyaz, siyah, ve cam göbeği olmak üzere dokuz renge sahipti. Laboratuvar
testleri onlar için kullanılan pigmentlerin hepsinin, örneğin Çin geleneksel Şekillerinin ana
pigmentleri, mineral pigmentler olduğunu göstermektedir. Qiangong 2018-104
Figürlerin çoğu başlangıçta bronz kılıçlar, uzun yaylar, oklar, mızraklar, hançerler, ve diğer
gerçek silahlar taşıyorlardı. Silahlar pas ve aşınmaya karşı dayanıklı olmaları için işlem
gördüğü 2000 yıl sonra bile hala keskin olmalarından anlaşılmaktadır. Fakat ahşap gövdeler
zamanla yok olduğu için artık ellerinde taşımıyorlar. Şekil 12-13-14.
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Şekil 12 Mızraklar

Şekil 13 oklar

Şekil 14 Koşum takımları

İkinci salonda sergilenen savaş arabası 1980 yılında Qin’in mezarının 20 metre uzağında
bulunmuş ve restore edilmiştir. Arabalardan her biri yaklaşık olarak 3400 parçaya sahiptir ve
dört at tarafından sürülmektedir. İkincisi 3,17 metre uzunluğunda ve 1.06 metre
yüksekliğindedir. Bronz atlar 65-67 cm yüksekliğinde ve 120 cm uzunluğundadır. Her biri
1.234 kg ağırlığındadır. Esas malzeme olarak bronzdan yapılmışlardır ancak her vagonda 7 kg
ağırlığında1720 adet altın ve gümüş süs vardır. Bu bronz arabalar büyük ustalıkla ve teknikle
dökülmüş dünyanın en iyi ve en eski parçalarıdır. Anonim 3 Şekil 15

Şekil 15 Bronz atlı araba
İmparator Qin’in anıt mezarı henüz açılmamıştır ve bulunan parçaların restorasyon
çalışmaları devam etmektedir. Şekil 16
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Şekil 16 Restore edilen askerler
Toprak altında gömülü olduğu için bazı heykeller parçalanmış olarak bulunmuş ve uzmanlar
tarafından parçaların bulunması birleştirilmesi gibi sabır isteyen hummalı çalışmalar devam
etmektedir.
SONUÇ
M.Ö 246 yılında yapımına başlanan 700 bin işçinin çalışarak yaptığı bu görkemli eser
imparatorun ölümünden sonra onunla birlikte gömülmüş ve 1974 yılına kadar toprak altında
kalarak korunmuştur. Qin’in mezarı henüz açılmamıştır kazı ve restorasyon çalışmaları yoğun
biçimde devam ettiği görülmektedir. Dünyanın en önemli eserlerinden biri olan heykeller
Çin’in 2000 yıl öncesine ait yaşam, kültür, toplumsal yapıyı bize gösterirken dönemin en
güçlü ordusu hakkında da detaylı bilgi vermektedir. Heykellerdeki onu yapan işçiye ait
isimler kalite kontrolü sağlamakta ve yanlış yapılan işin denetlenmesini kolaylaştırmaktadır.
Bu durum mükemmel detayların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Terrakota ve Bronz döküm gibi
teknik aşamaları oldukça zor olan ve ustalık isteyen işlerde bu denli detaylı ve iyi heykeller
yapmaları sanatsal açıdan çok önemlidir. Henüz 2000 adedi açılan 6000 civarında açılmamış
olan bu ordunun çalışmalar tamamlandıktan sonra elde edilecek bulgular farklı bilim dalları
açısından önemli olduğu kadar sanatsal açıdan da büyük önem taşımaktadır.
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IĞDIR İLİNDE YONCA ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Doç. Dr. Köksal KARADAŞ
Iğdır Üniversitesi, kkaradas2002@gmail.com

Eyup AKSOY
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ÖZET
Farklı çevre koşullarına ve geniş alanlara kolaylıkla uyum sağlayabilen yonca besin kalitesi,
yüksek verim ve adaptasyon özelliğinden dolayı Dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilen
önemli yem bir yem bitkisidir. Yonca mineral madde ve vitamin bakımından oldukça zengin
olup kaba yem olarak hayvan besleme, tıp alanında kullanılma ve polen kaynağı olması
bakımından oldukça önemlidir. Dünyada 35 milyon hektarlık alanda 255 milyon ton yoncanın
başlıca üreticileri ABD, Batı Avrupa ve Arjantin dir. Dekara yonca verimi Türkiye’de 2675 kg
olup Dünya yonca veriminin (729 kg/da) yaklaşık dört katıdır. Son 10 yılda Türkiye yonca
üretim miktarında %934’lük ve veriminde ise %735’lik artış gözlenmiştir. Bu çalışmada Iğdır
ilinde 2004-2017 yılları arasında yonca üretim miktarı ve verim düzeyindeki değişmeler ile
yoncanın il ekonomisine katkı durumu incelenmiştir. 2017 yılı Türkiye yonca üretiminin %
10.44’ü Iğdır’da üretilmiştir. 2017 yılı Iğdır yonca verimi 2004 yılına göre %67 artarak 3192
kg/da dan 5350 kg/da’a, üretim miktarı ise %751 artarak 215251 tondan 1833100 tona
çıkmıştır. Son 13 yılda yonca verim ve üretim miktarı Iğdır’da önemli oranda artış göstermiştir.
Iğdır’da yonca üretiminin %58’2 si (1067500 ton) Aralık ilçesinde yapılırken %23.7’si (435000
ton) Merkez ilçede, %15.5’i (283800 ton) Karakoyunlu ilçesinde ve %2.6’si ise Tuzluca
İlçesinde yapılmıştır. 2010 yılında ton fiyatı 181 $ dan 66015587 $ değerinde yonca üretilirken
2017 yılında üretilen yoncanın değeri 3 kat artarak tonu 145 $ dan 265799500 $ değerinde
yonca üretimi yapılmıştır. Iğdır İlinde daha fazla alanda yonca ekiminin yapılmasına yönelik
tedbirlerin alınması ve gerekirse dekara yonca desteğinin artırılması bölge ekonomisine ve
yonca üreticisine daha fazla kazanç sağlanması bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yonca, Ekonomik Önem, Üretim, Iğdır
ALFALFA PRODUCTION AND ECONOMIC IMPORTANCE IN IĞDIR PROVINCE

ABSTRACT
Due to the alfalfa food quality, high yield and adaptability that can easily adapt to different
environmental conditions and large areas, it is an important fodder plant grown in many parts
of the world. Alfalfa is rich in minerals and vitamins and is very important in terms of animal
feed as a roughage, for use in medicine and as a source of pollen. The main producers of 255
million tons of alfalfa in the 35 million hectares in the world are the USA, Western Europe and
www.zeugmakongresi.org/
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Argentina. Alfalfa yield in Turkey is 2675 kg which is approximately quadruple of the world
alfalfa yield (729 kg / ha). It has been observed that the production and yield of alfalfa in Turkey
increased by 934% and 735%, respectively in the last 10 years. In this study, the amount of
alfalfa production and changes in yield levels between 2004 and 2017 in Iğdır province has
been investigated. 10.44% of alfalfa production in Turkey is produced in Igdir. In 2017, Iğdır
alfalfa yield increased by 67% compared to 2004 and increased from 3192 kg to 5350 kg / ha,
and the production amount increased by 751% from 215251 tons to 1833100 tons. In Iğdır,
58.2% (1067500 tons) of clover production was made in Aralık, while 23.7% (435000 tons)
was made in the central district, 15.5% (283800 tons) in Karakoyunlu and 2.6% in Tuzluca
District. In the year 2016, the price of the alfalfa produced in 2017 was increased by 3-fold and
the value of the alfalfa produced from $ 145 to $ 265799500. $ 66015587 worth of alfalfa
produced from $ 181 per ton in 2010 and the value of the alfalfa produced in 2017 was increased
by 3 times to $ 265799500 from $ 145 per ton. In Iğdır province, taking measures to make more
alfalfa cultivation and increasing alfalfa support if necessary will be more important in terms
of gaining more profit for the regional economy and alfalfa producer.
Key Words: Alfalfa, Economic Importance, Production, Iğdır
1.GİRİŞ
Botanikte Medicago Sativa olarak bilinen ve 87 çeşidi olan yonca, çok yıllık çiçeksi bir bitki
olup bir metre yüksekliğindeki yeşil yaprakları ile en iyi bilinen tıbbi bitkilerden biridir
(Bagavathiannan and Van Acker, 2009; Small, 2011; Gholami et al., 2014). Yonca, zengin ve
değişken genetik tabanı nedeniyle farklı çevre koşullarına ve geniş alanlara iyi uyum
sağlayabilme özelliklerine sahiptir. Günümüzde yonca yüksek besin kalitesi, yüksek verim ve
yüksek adaptasyon özelliği nedeniyle 35 milyon ha'ı aşan bir alanda her kıtada 80'den fazla
ülkede yetiştirilen küresel anlamda en önemli baklagil yem bitkisidir (Radovic et al., 2009).
Yonca hem insanlar ve hem de hayvanlar için faydalı olup hassas kökleri ve kurutulmuş
yaprakları (toz, tablet ve çay olarak zayıflamak için kullanılan) uzun süredir geleneksel olarak
Hint tıbbında merkezi sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır (Karimi et al.,
2013). Kaliteli yem kaynaklarının en önemlilerinden biri olan yonca, mineral madde ve vitamin
bakımından oldukça zengindir ve yetiştirilen tüm yem bitkileri arasında hayvanlar için en
yüksek besleme değerine sahiptir ve bu özelliği ile hayvanların verim ve üreme
performanslarını etkilemektedir (Marten et al., 1988; Anonim 2013a). Yonca ayrıca bal
arılarının polen ve nektar kaynağı olarak da önemli bir bitkidir (Taha, 2015).
Dünya yonca üretimi 2014 yılında 35 milyon hektarlık ekiliş alanında, 255 milyon ton üretime
ulaşmış ve verim 729 kg/da olup üretimin %70’ini ABD, Batı Avrupa ve Arjantin, %20’sini ise
Fransa, İtalya, Kanada, Çin ve Avustralya karşılamaktadır (Anonim, 2014). 2017 yılında
Türkiye yonca ekim alanı 6594319 dekar, elde edilen ürün miktarı 17561190 ton olup verim
ise 2675 kg/da’dır. Türkiye yonca verimi Dünya ortalamasının oldukça üzerindedir.
2004 yılı ile 2017 yılı karşılaştırıldığında Türkiye yonca ekim alanı %106’lık artışla 3200000
da’dan 6594319 da’a, üretim miktarı %663 artarak 2300000 tondan 17561190 tona ve verim
ise %270 artarak 722 kg/da’dan 2675 kg/da’a yükselmiştir (Tablo 1).
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2017 yılı Türkiye yonca üretim miktarının %10.44’ü Iğdır’da gerçekleşmiş olup Iğdır yonca
verimi Dünya ve Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Tablo 1. Türkiye Yonca Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ekilen alan
(dekar)
3200000
3750000
4440296
5348965
5557215
5692958
5688107
5585525
6741832
6286419
6923055
6620459
6501107
6594319

Hasat
edilen alan
(dekar)
3185900
3741480
4396461
5312630
5265476
5671105
5648422
5545763
6620705
6264502
6874768
6595357
6482615
6566119

Üretim
miktarı
(ton)
2300000
2100000
1814990
1697645
1843961
1747676
11676115
12076159
11536328
12616178
13432968
13949958
15714381
17561190

Verim
(kg/dekar)
722
561
413
320
350
308
2067
2178
1742
2014
1954
2115
2424
2675

Kaynak: TÜİK, 2017a

2017 yılı itibarı ile Türkiye yonca ekim alanı bakımında ilk sırada Van (1042504 da), dördüncü
sırada Iğdır (342660 da), son sırada ise Çanakkale yer almakta olup, üretim miktarı bakımından
benzer şekilde ilk sırada Van (2050522 ton), ikinci sırada Iğdır, son sırada ise Sivas (293098
ton) yer almaktadır. Dekara yonca verimi bakımından ilk sırada Aksaray (6993 kg) yer alırken
Iğdır dördüncü sırada (5350 kg) ve son sırada ise Sivas (815 kg) yer almaktadır (Tablo 2).
Tablo 2. Türkiye Yonca Ekim Alanı, Üretim ve Veriminde Öne Çıkan İller (2017 yılı)
İller
Ekim Alanı
İller
Üretim
İller
Verim
(dekar)
Miktarı (ton)
(kg/da)
Van
1042504
Van
2050522
Aksaray
6993
Muş
517547
Çanakkale
6246
Iğdır
1833100
Sivas
359500
Aksaray
1340978
Aydın
5932
Muş
1290277
Iğdır
342660
Iğdır
5350
Erzurum
336648
Konya
1168889
Denizli
4993
Konya
240719
Erzurum
769128
Konya
4856
Aksaray
191759
Aydın
745998
Kayseri
3797
Aydın
125758
Denizli
508014
Muş
2493
Kayseri
106041
Kayseri
402648
Erzurum
2285
Denizli
102988
Çanakkale
309485
Van
1997
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Çanakkale

49550

Sivas

293098

Sivas

815

Kaynak: TÜİK, 2017a

Bu çalışmanın amacı Iğdır ve ilçelerinde yonca ekim alanı, üretim miktarı ve verim düzeyi ile
il ekonomisine katkısını belirlemektir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini, ikincil veriler oluşturmaktadır. Konu ile ilgili bilimsel araştırmalar,
Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet yayınları, FAO, TÜİK vb. kaynaklardan faydalanılmıştır.
Yonca üretim değeri hesaplanırken 2010 yılı ortalama $ kuru 1.490 TL ve 2017 yılı ortalama $
kuru 3.648 TL olarak esas alınmış olup aynı yıllar yonca kg fiyatı 0.27 TL ve 0.53 TL olarak
belirlenmiştir (TÜİK, 2017b; TCMB, 2017).
3. BULGULAR
2004-2017 yılları arasında Iğdır ve ilçelerinde yonca ekim alanı, hasat edilen alan, üretim
miktarı, verim düzeyi ve her bir ilçenin il ekonomisine katkı düzeyleri belirlenirken öncelikle
Iğdır daha sonra ilçe üretim miktarları belirlenmeye çalışılmıştır.
Tablo 3. Iğdır İlinde Yonca Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kaynak: TÜİK, 2017a

Ekilen alan
(dekar)
67440
96400
112957
113957
125200
124102
131477
136200
172730
175031
191510
192195
185480
342660

Hasat edilen alan
(dekar)
67440
96400
112957
113957
125200
124102
131477
136100
171115
174931
191510
192195
185480
342660

Üretim miktarı
(ton)
215251
0
0
42000
80837
86800
364727
387250
408226
463843
437477
459266
443744
1833100

Verim
(kg/dekar)
3192
0
0
369
646
699
2774
2845
2386
2652
2284
2390
2392
5350

Iğdır’da 2004 yılında 67440 da alanda 215251 ton yonca üretilmiş ve 3192 kg/da verim elde
edilmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında ürün elde edilememesine karşın 2007 yılından sonra tekrar
üretim devam etmiş 2017 yılında 342660 dekar alanda 1833100 ton yonca elde edilmiş olup
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aynı yıl verim miktarı 5350 kg/da dır (Tablo 3). 2017 yılından ekim alanı bir önceki yıla göre
%84 artarken verimdeki %124’lük artış üretim miktarını yaklaşık 4 katına çıkarmıştır.
2004-2017 yılları arasında yonca veriminde %67’lik artış gözlenmiştir. 2010 yılında yoncanın
ton fiyatı 181 $ olup üretilen ürünün değeri 66015587 $ ve 2017 yılı yonca ton fiyatı 145 $ olup
üretilen ürünün değeri ise 265799500 $ olarak hesaplanmıştır. Son 7 yılda yonca fiyatı %23
azalmasına karşın üretim miktarındaki artıştan dolayı üretim değeri %302 artmıştır. Yonca
fiyatındaki azalma üretici geliri ile birlikte ürünün bölge ekonomisine katkısını olumsuz
etkilemektedir.
Aralık ilçesinde 2004-2007 yıllarında yonca üretilmezken 2008 yılında üretime devam
edilmiştir. 2008 yılında 35000 dekar alanda 35000 ton yanca üretilirken 2017 yılında ekim alanı
%500 artarak 213500 dekara ve üretim miktarı ise %2950 artarak 1067500 tona yükselmiştir.
Aynı yıllar verim ise 5 kat artarak dekara 1000 kg’dan 5000 kg düzeyine çıkmıştır (Tablo 4).
Aralık ilçesi Iğdır yonca üretiminde en fazla paya sahip olup, üretim miktarının ve değerinin
%58.23’ünü oluşturmaktadır. Aralık ilçesi yonca üretim değeri 265799500 $ olarak
hesaplanmıştır
Tablo 4. Iğdır Aralık İlçesi Yonca Verileri
Yıllar

Ekilen Alan
(dekar)
2004
21090
2005
25210
2006
29500
2007
29500
2008
35000
2009
35500
2010
35500
2011
36200
2012
42850
2013
43531
2014
45158
2015
48500
2016
49600
2017
213500
Kaynak: TÜİK, 2017a

Hasat edilen
Alan (dekar)
21090
25210
29500
29500
35000
35500
35500
36100
42449
43531
45158
48500
49600
213500

Üretim
miktarı (ton)
0
0
0
0
35000
40000
88750
90250
88761
91023
56827
58200
64480
1067500

Verim
(kg/dekar)
0
0
0
0
1000
1127
2500
2500
2091
2091
1258
1200
1300
5000

Merkez ilçede 2005-2009 yılları arasında ürün elde edilemezken 2010 yılından sonra yonca
üretilmeye başlanmıştır.
2010 yılında 55000 dekar olan yonca ekim alanı %32 artışla 72500 dekara yükselirken aynı
yıllar üretim miktarı %164 artışla 165000 tondan 435000 tona verim ise %100 artışla 3000
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kg/da’dan 6000 kg/da’a yükselmiştir (Tablo 5). Merkez ilçe Iğdır ekonomisine yonca üretim
miktar ve değer olarak ikinci en fazla katkı yapan ilçedir. Merkez ilçe toplam üretimin
%23.73’ini karşılamakla birlikte 2017 yılı üretim değeri 63075000 $ dır.
Tablo 5. Iğdır Merkez İlçe Yonca Verileri
Yıllar

Ekilen Alan
(dekar)
2004
35300
2005
39740
2006
46000
2007
47000
2008
52000
2009
49602
2010
55000
2011
56000
2012
72422
2013
73000
2014
81826
2015
73600
2016
74000
2017
72500
Kaynak: TÜİK, 2017a

Hasat edilen
Alan (dekar)
35300
39740
46000
47000
52000
49602
55000
56000
71745
73000
81826
73600
74000
72500

Üretim
miktarı (ton)
167938
0
0
0
0
0
165000
168000
179649
211700
220650
220800
222000
435000

Verim
(kg/dekar)
4757
0
0
0
0
0
3000
3000
2504
2900
2697
3000
3000
6000

Üretim
miktarı (ton)
47313
0
0
42000
42000
42000
105000
114000
124815
141120
140000
168266
145264
283800

Verim
(kg/dekar)
4755
0
0
1200
1200
1200
3000
3000
2509
2800
2517
2800
2800
6000

Tablo 6. Iğdır Karakoyunlu İlçesi Yonca Verileri
Yıllar

Ekilen Alan
(dekar)
2004
9950
2005
30240
2006
35000
2007
35000
2008
35000
2009
35000
2010
35000
2011
38000
2012
50216
2013
50500
2014
55626
2015
60095
2016
51880
2017
47300
Kaynak: TÜİK, 2017a
www.zeugmakongresi.org/
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Karakoyunlu ilçesinde 2004 yılında 47313 ton yonca üretilmiş olup 2005-2006 yıllarında ürün
elde edilmemiştir. 2007 yılında 42000 ton ürün elde edilirken 20017 yılında bu miktar 283800
tona, aynı yıllar verim ise 1200 kg/da’dan 6000 kg/da’a yükselmiştir (Tablo 6). 2017 yılı Iğdır
yonca üretiminin ve üretim değerinin %15.48’i Karakoyunlu ilçesinde üretilmiş olup üretim
değeri 41151000 $ dır.
Tuzluca ilçesinde 2004-2007 yılları arasında yonca elde edilemezken 2008 yılından sonra
üretilmeye başlanmıştır. 2008 yılında 3200 dekar olan yonca ekim alanı %192 artışla 9360
dekara yükselirken aynı yıllar üretim miktarı %1119 artışla 3837 tondan 46800 tona verim ise
%317 artışla 1199 kg/da’dan 5000 kg/da’a yükselmiştir (Tablo 7).. Tuzluca ilçesi Iğdır’ın en az
yonca üreten ve il ekonomisine yonca üretiminden en az katkı sağlayan ilçesi olup toplam
üretim ve değerinin %2.55’ini karşılamakla birlikte ve 2017 yılı üretim değeri 6786000 $ dır.
Tablo 7. Iğdır Tuzluca İlçesi Yonca Verileri
Yıllar

Ekilen Alan
(dekar)
2004
1100
2005
1210
2006
2457
2007
2457
2008
3200
2009
4000
2010
5977
2011
6000
2012
7242
2013
8000
2014
8900
2015
10000
2016
10000
2017
9360
Kaynak: TÜİK, 2017a

Hasat edilen
Alan (dekar)
1100
1210
2457
2457
3200
4000
5977
6000
7174
8000
8900
10000
10000
9360

Üretim
miktarı (ton)
0
0
0
0
3837
4800
5977
15000
15001
20000
20000
12000
12000
46800

Verim
(kg/dekar)
0
0
0
0
1199
1200
1000
2500
2091
2500
2247
1200
1200
5000

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Al-Kahtani et al, (2017) P2O5 gübresinin farklı dozları ile bal arılarının tozlaşmadaki rolünün
yonca tohumu üretimine etkisini incelemişler ve 60 kg/da P2O5 gübresi ile tozlaşmanın birlikte
en fazla yonca tohumu verimi elde edildiğini bildirmişlerdir. Şahin ve Yılmaz (2008) Van ilinde
üreticilerin bir kısmının yoncayı kıraç alanlara ekmek yoluyla desteklemelerden yararlanma
yoluna gittiklerini, sertifikalı yonca ve korunga tohumu bulmada sorun yaşadıklarını, işletme
başına ortalama 20 da yonca ekim alanı olduğunu ve işletmelerde kullanılan kaba yemler
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arasında ilk sırada % 75.41 ile saman ve ikinci sırada % 45.08 ile yonca yer aldığını
bildirmişlerdir. Haydaroğlu (2009) devedikeni ve yoncanın yüksek düzeyde anthelmentik etkili
olduğunu ve bu bitkilerin kullanılması ile ekonomik etkinliğin oldukça arttığını, ruminantların
devedikeni ve yoncadan zengin yemlerle entansif beslenmelerinin yanında bu bitkilerden
zengin meralarda koyunların otlatılmalarının parazit yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak
ekonomik verimliliğin artırılmasının mümkün olabileceği ortaya koymuştur. Karaoğlu (2011)
Iğdır’ın Türkiye’nin en az yağış alan ili olduğunu ve sulamada kullanılan su kalitesinin yetersiz
ve taban arazinin sığ olmasından dolayı tuzluluk problemi yaşandığını belirtirken, Temel ve
ark, (2015) m2 ’deki bitki sayıları dikkate alındığında yoncanın tuzlu toprak özelliklerine sahip
ekolojilerde yetiştirilmesinin ümitvar olduğunu ifade etmişlerdir. Özyazıcı ve ark, (2013) uzun
ömürlü bir baklagil yem bitkisi olan yoncada, en uygun gübreleme için mutlaka toprak analizi
yapılması gerektiğini, yetiştirme periyodu boyunca bitki aksamının gözlemlenmesi, belirtilere
göre yaprak analizi de yapılarak bitkilerin beslenme durumunun belirlenmesi ve gübreleme
programı düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Serhat Kalkınma Ajansı yatırım ortamı
değerlendirme, talep-pazar-kaynak, yatırım boyutları, kârlılık ve risk dereceleri bakımından
girişimleri değerlendirmiş, 35 ayrı yatırım alanında inceleme yapmış ve Iğdır’ın Tarım ve
Hayvancılık Sektörü, silajlık mısır ve yonca yetiştiriciliği faaliyet alanında A grubu öncelikli
yatırım alanı olarak belirlemiştir (Anonim, 2013b). Gökalp ve ark, (2017) Tokat İli yonca
üreticilerinin fiyat ve hayvansal üretim açısından verimlilik ve kalite arasında bir uyum
sağlamaları gerektiğini, kârlılığını sürdürmek için ek bir stratejinin (örneğin, verim için veya
sadece kalite içim biçim) en uygun olduğu yanında hem yüksek hem orta kaliteli ot temin
etmesini sağlayan karışık stratejilerin makul olabileceğini bildirmişlerdir. Mseddi et al, (2017)
yoncanın Ortadoğu ve Körfez ülkeleri süt endüstrisi için hayvan beslenmesinde önemli bitki
olduğunu ancak yabani ot probleminin özellikle yabani zehirli otların yonca verim ve kalitesini
düşürdüğünü, bunu önlemek için herbisitlerin erken yabancı ot döneminde kullanılmasının
önemli olduğunu bildirmişlerdir.
2017 yılı Türkiye yonca üretiminin % 10.44’ü (1833100 ton) Iğdır ilinde gerçekleşmiş olup
verim (5350 kg/da) Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2005-2006 yılları arasında yonca
üretimi yapılmazken 2007 yılından sonra ekim alanı, üretim miktarı ve verim giderek artmış
özellikle 2017 yılında üretim miktarı 1833100 tona verim ise 5350 kg/da’a yükselmiştir. 2010
yılında 181 $ olan yoncanın ton fiyatı 2017 yılında 145 $ seviyesine gerilemiştir. Ürün fiyatının
düşmesi girdi fiyatlarının artması ile karşılaştırıldığında üreticiyi zor durumda bırakmakla
birlikte üretim ve arz miktarının azalmasına ve bölge ekonomisine ürünün katkısının düşmesine
sebep olmaktadır. Iğdır’da 2010 yılında üretilen yoncanın değeri 66015587 $ olup bu değer
2017 yılında 265799500 $’a yükselmiştir.
2017 yılında ilgili bakanlık tarafından dekara 60 TL yonca desteği açıklanmasına karşın
(Anonim, 2017) bu miktar yetersiz kalmaktadır. Yonca destekleme fiyatının artırılarak bölge
üreticisinin daha fazla alanda yonca üretmesinin teşvik edilmesi çiftçi ve il ekonomisine
sağlanan katkının artırılması bakımından önem arz etmektedir.
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IĞDIR İLİNDE MISIR SİLAJI ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
Doç. Dr. Köksal KARADAŞ
Iğdır Üniversitesi, kkaradas2002@gmail.com
Eyup AKSOY
eyak27@hotmail.com
ÖZET
Dünyada en ekonomik ve en yaygın olarak üretilebilen mısır silajı, yeterli şeker içeriğinden
dolayı koruyucu madde kullanmaya gerek duyulmayan, birim alandan en fazla hazım olunabilir
besin maddesi sağlayan, lezzetli ve beslenme değeri yüksek bir üründür. Ayrıca uzun süre
saklanabilen ve kış mevsiminde taze ve sulu yem olarak tüketilebilen ideal bir kaba yem
kaynağı olup her işletmede ucuz bir maliyetle ve kolaylıkla üretilebilmektedir. 2017 yılında
Türkiye’de 4745905 dekar alanda 23152841 ton mısır silajı elde edilmiş olup verim 4885 kg/da
dır ve Türkiye mısır silajı verimi dünya veriminden (1005 kg/da) yüksektir. Aynı yıl Iğdır İli
mısır silajı ekim alanı 52743 dekar, üretim miktarı 241786 ton olup verim düzeyi ise 4673
kg/da’dır. İklim ve toprak özellikleri bakımından mısır silajı tarımına elverişli olan Iğdır ilinde
2017 yılında Türkiye mısır silajı üretiminin %1’i gerçekleşmiş olup mısır silajı verimi Türkiye
ortalamasının altındadır. Türkiye mısır silajı üretim miktarı 2004-2017 yılları arasında yaklaşık
4 kat artarken aynı yıllar Iğdır İli mısır silajı üretim miktarı 67 kat artmıştır. 2017 yılında
Iğdır’da üretilen mısır silajının %65’i (157500 ton) merkez ilçede, %29’u (70786 ton)
Karakoyunlu İlçesinde, %4’ü (9000 ton) Aralık İlçesinde ve %2’si (4550 ton) Tuzluca İlçesinde
üretilmiştir. Iğdır İlinde 2017 yılında üretilen mısır silajından il ekonomisine 20566239 $ katkı
sağlanmış olup bu katkıda merkez ilçe en fazla paya sahiptir. Bölge hayvancılığının kaba yem
ihtiyacının kolay ve ucuz bir şekilde karşılanabilmesi için bölgede daha fazla alanda mısır silajı
üretimi yapılması gerekmektedir. İlgili bakanlık tarafından dekara mısır silajına yapılan
destekleme miktarının artırılması, girdi desteğinin sağlanması ve ayrıca mısır silajı fiyatlarının
yükseltilmesine yönelik tedbirlerin alınması artan üretimle birlikte bölge ekonomisine ürünün
katkı oranını artırması bakımından önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Mısır Silajı, Ekonomik Önem, Üretim, Iğdır
CORN SILAGE PRODUCTION AND ITS ECONOMIC IMPORTANCE IN IĞDIR
PROVINCE
ABSTRACT
Corn silage, which is the most economical and most widely produced in the world, is a product
with a high nutritional value, which does not need to use preservative due to its sufficient sugar
content, provides the most digestible nutrients from the unit area. In addition, it can be stored
for a long time and can be consumed as fresh and juicy feed in winter and it is an ideal roughage
source and it can be produced easily at every operation. In 2017, 23152841 tons of corn silage
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was obtained in 4745905 decare area with a yield of 4885 kg/da in Turkey. Turkey corn silage
yield is higher than the world yield (1005 kg/da). In the same year, corn silage cultivation area
in Iğdır province is 52743 decares, production amount is 241786 tons and the yield level is 4673
kg/da. 1% of Turkey’s corn silage production, which is below the average yield, is obtained in
Iğdir where is a suitable place for corn silage cultivation in terms of climate and soil
characteristics. Between the years of 2004-2017 corn silage production volume increased about
4 times in Turkey, in the same year Iğdır Provincial corn silage production volume has increased
67 times. In 2017, 65% (157500 tons) of corn silage produced in Iğdır is produced in central
district, 29% (70786 tons) in Karakoyunlu District, 4% (900 tons) Aralık District and 2% (4550
tons) in Tuzluca District. A total of $ 20566239 is contributed to the local economy from corn
silage production in Iğdır province in 2017 and the largest share of contribution belongs to the
central district. In order to meet the need of roughage of animal husbandry in the region, corn
silage production should be done in more areas in the region. Increasing the amount of support
to the corn silage per decare by the relevant ministry, providing input support and taking
measures to increase corn silage prices can be suggested in order to increase the contribution
of the product to the regional economy with increasing production.
Key Words: Corn Silage, Economic Importance, Production, Iğdır
1.GİRİŞ
Dünyada üretilen mısırın %27’si insan beslenmesinde, %73’ü ise hayvan yemi olarak
kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde %46,
insan beslenmesinde ve sanayi odaklı çalışmalarda ise %54 oranındadır (Öz ve ark., 2017).
Mısır yeterli şeker içerdiğinden dolayı kolaylıkla saklanabilmekte, birim alandan en fazla
hazmolunabilir besin maddesi sağlamakta ve silaj yapılarak kış mevsiminde taze-sulu yem
olarak tüketilebilmektedir (Turan ve Yılmaz, 2000). Silaj; su içeriği yüksek yeşil yem
bitkilerinin, parçacıklara kıyılarak, havasız ortamda süt asiti bakterilerinin etkinliğine
bırakılarak fermantasyona uğratılmaları yoluyla elde edilen bir nevi hayvan turşusu da
denilebilecek yem çeşididir (Tuvanç ve Dağdemir, 2009). Silaj, yeşil yemlerin taze olarak
saklanmasını sağlamakta ve kuru ota göre daha az bir besin madde kaybı olmaktadır. En
önemlisi her işletmede daha ucuz bir maliyetle ve kolaylıkla üretilebilmesi, silaja gösterilen
ilginin artmasına neden olmuştur (Basmacıoğlu ve Ergül, 2002). Silaj yapılan önemli
bitkilerden biri mısırdır. Mısır silajı, modern hayvancılık işletmelerinde gelişmekte olan
hayvanların, besi danalarının, kurudaki ve laktasyondaki ineklerin yemlenmesinde yoğun bir
şekilde kullanılmaktadır (Tezel, 2018). 2017 yılı FAO verilerine göre Dünya mısır silajı
veriminde Hırvatistan 4142 kg/da ile ilk sırada yer almakta olup Dünya ortalama verimi 1005
kg/da’dır. Türkiye verimi 4885 kg/da olup FAO verilerinde yer almamaktadır. İklim verileri
dikkate alındığında Türkiye’nin uygun çeşit seçimi ve sulama ile mısır silajı üretim potansiyeli
mevcut olmasına karşın üretiminde gerçek verim hedeflerine ulaşılamamıştır. Mısır silajı
üretiminde yüksek ve kaliteli verim elde edilebilmesi için bölge koşullarına uygun çeşit seçimi
www.zeugmakongresi.org/
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önemlidir. 2005 yılında 1800000 da olan Türkiye mısır silajı ekim alanı %164 artışla 4745905
da’a, aynı yıllar üretim miktarı 7600000 tondan %204 artışla 23152841 tona ve verim ise 4224
kg/da’dan %16 artışla 4885 kg/da’a yükselmiştir. Türkiye dekara silajlık mısır verimi Dünya
ortalamasının oldukça üzerindedir.
Tablo 1. Türkiye Mısır Silajı Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Yıllar
Ekilen alan
Hasat edilen
Üretim miktarı
Verim
(da)
alan (da)
(ton)
(kg/da)
2005
1800000
1799280
7600000
4224
2006
2406613
2404678
10069968
4188
2007
2552735
2547441
10259595
4027
2008
2723031
2676314
11183290
4179
2009
2608852
2585444
11099653
4293
2010
2844728
2830229
12446450
4398
2011
3007969
2990800
13294380
4445
2012
3371592
3361166
14956457
4450
2013
3885092
3881647
17835115
4595
2014
4015913
4009649
18563390
4630
2015
4105412
4099931
19684599
4801
2016
4138268
4136746
20139033
4868
2017
4745905
4739615
23152841
4885
TÜİK, 2017

Türkiye 2017 yılı mısır silajı ekim alanı, üretim miktarı ve verim düzeyi bakımından öne çıkan
iller değerlendirildiğinde İzmir ekim alanı ve üretim miktarı olarak ilk sırada yer alırken verim
düzeyi bakımından ise Aksaray ilk sırada yer almaktadır.
Tablo 2. Türkiye Mısır Silajı Ekim Alanı, Üretim ve Verimi, Öne Çıkan İller (2017)
İller
Ekim Alanı
İller
Üretim
İller
Verim
(dekar)
Miktarı (ton)
(kg/da)
İzmir
471922
İzmir
2661681
Aksaray
6241
Kars
391686
Konya
1650455
Niğde
6134
Balıkesir
291095
Kars
1560830
Mardin
6082
Konya
279658
Balıkesir
1475083
Karaman
5953
Aydın
244417
Aydın
1238497
Konya
5902
Bursa
214700
Bursa
1115088
Malatya
5674
Samsun
199950
Sakarya
870137
İzmir
5640
Sakarya
176798
Çanakkale
818938
Afyonkarahisar
5617
Çanakkale
153885
Samsun
750990
Amasya
5596
Denizli
149327
Denizli
677346
Ankara
5495
Iğdır
51743
Iğdır
241786
Iğdır
4673
www.zeugmakongresi.org/
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Bu çalışmanın amacı Iğdır İli mısır silajı üretim durumunu incelemektir. Bu kapsamda Iğdır ve
ilçelerinde mısır silajı ekim alanı, üretim miktarı, verim düzeyi, ürün fiyatlarındaki değişiklikler
ve mısır silajının bölge ekonomisine katkı düzeyi belirlenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini, ikincil veriler oluşturmaktadır. Konu ile ilgili bilimsel araştırmalar,
Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet yayınları, FAO, TÜİK vb. kaynaklardan faydalanılmıştır.
Mısır silajı üretim değeri hesaplanırken 2012 yılı ortalama $ kuru 1.729 TL ve 2017 yılı
ortalama $ kuru 3.648 TL olarak esas alınmış olup aynı yıllar mısır silajı kg fiyatı 0.18 TL ve
0.35 TL olarak belirlenmiştir (Anonim, 2017a; TCMB, 2017).
3. BULGULAR
2005-2017 yılları arasında Iğdır ve ilçelerinde mısır silajı ekim alanı, hasat edilen alan, üretim
miktarı, verim düzeyi ve her bir ilçenin il ekonomisine katkı düzeyleri belirlenirken öncelikle
Iğdır daha sonra ilçe üretim miktarları belirlenmeye çalışılmıştır.
Tablo 3. Iğdır İlinde Mısır Silajı Ekim Alanı, Hasat Edilen Alan, Üretim ve Verim
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ekilen alan
(dekar)
910
2418
1900
2500
4560
5153
16120
32885
38900
41520
62480
52894
52743

Hasat edilen alan
(dekar)
910
2418
1900
2500
4560
5153
16120
32885
38900
41250
61580
52894
51743

Üretim miktarı
(ton)
3091
9054
6400
9700
17890
22500
77906
163425
191800
203250
280820
243457
241786

Verim
(kg/dekar)
3397
3744
3368
3880
3923
4366
4833
4970
4931
4927
4560
4603
4673

TÜİK, 2017

Iğdır’da 2005 yılında 910 da alanda 3091 ton mısır silajı üretilmiş ve 3397 kg/da verim elde
edilmiştir. 2017 yılına gelindiğinde mısır silajı ekim alanı %5695 artışla 52743 dekara, Üretim
miktarı %7722 artışla 241786 tona ve dekara verim ise %38 artışla 4673 kg’a yükselmiştir.
2011 yılından sonra mısır silajı ekim alanı ve üretim miktarında önemli miktarda artış
www.zeugmakongresi.org/
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gözlenmektedir (Tablo 3). Önceki çalışmalarda mısır silajı veriminin dekara 3340-13190 kg
arasında değiştiği belirlenmiştir (Ergül, 2008; Keskin ve ark, 2011; Özata ve ark, 2012;
Kuşvuran ve ark, 2015) İlgili bakanlık tarafından yem bitkileri desteklemeleri kapsamında
dekara mısır için gübre desteği 19 TL ve gübre desteği 4 TL olmak üzere toplam 23 TL destek
verilmektedir (Anonim, 2017b).
Iğdır’da 2012 yılında tonu 104 $ dan 16996200 $ değerinde 163425 ton mısır silajı üretilirken
2017 yılında tonu 96 $ dan 23211456 $ değerinde 241786 ton mısır silajı üretilmiştir. Son 5
yılda üretim mısır silajının ton fiyatı %7.7 azalırken üretim değeri %36.6 artış göstermiştir.
Ürün fiyatının artmak yerine azalması üretici gelirini ve ürünün bölge ekonomisine katkısını
olumsuz etkilemiştir.
Merkez ilçede 2005 yılında 380 dekar alanda 1480 ton mısır silajı üretilirken 2017 yılında ekim
alanı %8452 artarak 32500 dekara ve üretim miktarı ise %10541 artarak 157500 tona
yükselmiştir. Aynı yıllar verim ise %28 artarak dekara 3895 kg’dan 5000 kg düzeyine çıkmıştır
(Tablo 4). Merkez ilçe Iğdır mısır silajı üretiminde en fazla paya sahip olup, üretim miktarının
ve değerinin %65’ini oluşturmaktadır. Merkez ilçe mısır silajı üretim değeri 15120000 $ olarak
hesaplanmıştır.
Tablo 4. Merkez İlçe Mısır Silajı Verileri
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ekilen Alan
(dekar)
380
1200
1000
1600
3400
2443
10950
22000
25000
27000
29000
27850
32500

Hasat edilen
Alan (dekar)
380
1200
1000
1600
3400
2443
10950
22000
25000
27000
29000
27850
31500

Üretim
miktarı (ton)
1480
4800
4000
6400
13600
12215
54750
110000
125000
135000
145000
139250
157500

Verim
(kg/dekar)
3895
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

TÜİK, 2017

Karakoyunlu ilçesinde 2005 yılında 180 dekar alanda 926 ton mısır silajı üretilirken 2017
yılında ekim alanı %9035 artarak 16443 dekara ve üretim miktarı ise %7538 artarak 70736 tona
yükselmiştir. Aynı yıllar verim ise %17 azalarak dekara 5144 kg’dan 4302 kg düzeyine inmiştir
(Tablo 5). Benzer şekilde ekilen alan ve üretim miktarında da azalma gözlenmektedir. Son iki
www.zeugmakongresi.org/
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yılda mısır silajı üretimindeki azalmanın nedenlerinin araştırılması bölge hayvancılığı için
önem arz etmektedir. Karakoyunlu ilçesinde üretilen mısır silajı Iğdır üretiminin %29’unu
oluşturmaktadır ve üretim değeri 6790656 $ olarak hesaplanmıştır.
Tablo 5. Iğdır Karakoyunlu İlçesi Mısır Silajı Verileri
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ekilen Alan
(dekar)
180
300
300
300
300
1400
5000
10185
12000
12520
28480
20544
16443

Hasat edilen
Alan (dekar)
180
300
300
300
300
1400
5000
10185
12000
12520
28480
20544
16443

Üretim
miktarı (ton)
926
1500
600
1500
1500
7000
22500
50925
60000
61250
122420
88457
70736

Verim
(kg/dekar)
5144
5000
2000
5000
5000
5000
4500
5000
5000
5000
4298
4306
4302

Üretim
miktarı (ton)
685
1800
1800
1800
1950
3250
560
1200
2950
3500
2900
7000
9000

Verim
(kg/dekar)
2250
1957
3000
3000
3000
3000
2500
4000
4000
3688
3500
2636
3500

TÜİK, 2017

Tablo 6. Iğdır Aralık İlçesi Mısır Silajı Verileri
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ekilen Alan
(dekar)
350
600
600
600
650
1300
140
300
800
1000
2000
2000
2500

Hasat edilen
Alan (dekar)
350
600
600
600
650
1300
140
300
800
1000
2000
2000
2500

TÜİK, 2017
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Aralık ilçesinde 2005 yılında 350 dekar alanda 685 ton mısır silajı üretilirken 2017 yılında ekim
alanı %614 artarak 2500 dekara ve üretim miktarı ise %1213 artarak 9000 tona yükselmiştir.
Aynı yıllar verim ise %56 artarak dekara 2250 kg’dan 3500 kg düzeyine yükselmiştir (Tablo
6). 2010 yılında ekim alanı ve üretim miktarı önemli derecede artarken bir sonraki yıl üretimde
tekrar azalma gözlemiştir. Aralık ilçesinde üretilen mısır silajı Iğdır üretiminin %3.7’sini
oluşturmaktadır ve üretim değeri 864000 $ olarak hesaplanmıştır.
Tablo 7. Iğdır Tuzluca İlçesi Mısır Silajı Verileri
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TÜİK, 2017

Ekilen Alan
(dekar)
0
318
0
0
210
10
30
400
1100
1000
3000
2500
1300

Hasat edilen
Alan (dekar)
0
318
0
0
210
10
30
400
1100
1000
3000
2500
1300

Üretim
miktarı (ton)
0
954
0
0
840
35
96
1300
3850
3500
10500
8750
4550

Verim
(kg/dekar)
0
3000
0
0
4000
3500
3200
3250
3500
3500
3500
3500
3500

Tuzluca ilçesinde 2005-2007 ve 2008 yıllarında mısır silajı üretimi gerçekleşmemiştir. 2009
yılından sonra üretime başlanırken 2012 yılından sonra ekim alanı ve üretim miktarında düzenli
artışlar görülmektedir. 2009 yılında 210 dekarlık alanda 840 ton mısır silajı üretilirken 2017
yılında ekim alanı %519 artışla 1300 dekara üretim miktarı ise %441 artışla 4550 tona
yükselmiştir (Tablo 7). Tuzluca ilçesi Iğdır mısır silajı üretiminin %1.8 ini karşılamakla birlikte
üretim değeri 436800 $ olarak hesaplanmıştır.
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Yaylak ve Alçiçek, (2003) mısır silajının, besi sığırı yemleme programlarında yeterli düzeyde
enerji sağlanması için en mantıklı alternatif yem hammaddesi olduğunu, mısır silajı içeren
rasyonların genellikle 1000-1200 g günlük canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde yeterli enerji
ile formüle edilebildiğini ve böylece tipik bir besi sığırı rasyonu % 70-75 mısır silajı, % 15-20
kuru ot veya saman ve % 5-10 protein yada enerji kaynağı katkısı içerdiğini bildirmişlerdir.
Yavuz ve Ceylan, (2005) Ankara’da üreticilerin yem bitkileri ekim kararlarını etkileyen
faktörleri inceledikleri çalışmada alan bazlı desteklemelerin mısır silajı ekim alanını %90
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oranında artırdığını belirlemişlerdir. Altuntaş ve Dede (2007) Orta Karadeniz Geçit İklim
Kuşağında azaltılmış toprak işleme ve sırta ekim yöntemlerinin ikinci ürün silajlık mısır
üretiminde önerilebileceğini belirtmişlerdir. Bulut ve ark, (2008) Erzurum Ovası koşullarında
mısır için vejetasyon süresinin sınırlı ve günlük ortalama sıcaklığın düşük olması nedeni ile
silaj amacı ile yetiştirilecek olan mısır çeşitlerinde erkenciliğin en önemli özellik olarak dikkate
alınması gerektiğini bildirmişlerdir. Ergül (2008) Konya’da silajlık mısır çeşitlerinin önemli
tarımsal ve kalite özelliklerini incelemiş ve silaj veriminin 6795 kg /da –10348 kg/da arasında
değiştiğini ve (Lacasta Lacasta”, “Dracma”, “C-955”, “CP-91”, “King”, ‘‘Truva’’, ‘‘Doge’’,
‘‘Dako-743’’ çeşitleri verim ve kalite yönünden Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek
uygun silaj mısır çeşitleri olarak ön plana çıktığını belirlemiştir. Tuvanç ve Dağdemir (2009)
Erzurum çiftçilerinin silajlık mısır yetiştiriciliği ile ilgili teknik bilgilerinin yetersiz olduğunu,
çiftçilerin yapmış oldukları tarımsal faaliyetlere yönelik bilgi ve tecrübelerini artıracak yayım
çalışmalarının (tarla günleri, köy toplantıları, çiftçi kursları vb) yapılması gerektiğini, bölgedeki
tarım işletmelerinin kayıt tutmamaları ve üretim dalları arasında karşılaştırma yapmak için
gerekli maliyet analizleri yapmamaları nedeni ile mısır silajı üretim maliyeti çalışmalarının
bölgedeki işletme yöneticilerine faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Keskin ve ark, (2011) Iğdır
ilinde mısır silajı verim denemesi çalışmalarında Drava 404 ve Os 430 çeşitlerinin 6257 kg/da
ve 6159 kg/da yeşil ot verimine ulaşabildiklerini ve bu çeşitlerin bölgede tane ve silajlık üretimi
için ümit var olarak değerlendirilebileceğini bulmuşlardır. Özata ve ark, (2012) Samsun’da 14
farklı silajlık mısır çeşidinin adaptasyonu çalışmalarında dekara 3340-6297 kg /da yeşil ot
verimi elde ettiklerini ve bu çeşitlerin bölgede üretim açısından ümitvar olduklarını ifade
etmişlerdir. Kuşvuran ve ark, (2015) Orta Kızılırmak Havzası Ekolojik Koşullarında silajlık
mısır çeşitlerinin yetiştirilme olanaklarını araştırmışlar ve Carella (13190 kg/da), Kompozit
Arifiye (12830 kg/da) Cadiz (12660 kg/da) ve Larigal (12360 kg/da) çeşitlerinin yaş ot verimi
bakımından diğer çeşitlerden daha üstün olduğu ve bu çeşitlerin bölgede önerilebileceği
sonucuna varmışlardır. Yıldız ve ark, (2017) İzmir’de mısır silajı üretim ve verim
çalışmalarında 3608 kg/da kuru ot verimi elde etiklerini ve yaş ot veriminin de aynı bölgede
yüksek miktarda elde edilebileceğini ve bölgede mısır silajı su kullanım etkinliğinin
araştırılması gerektiğini belirtmişlerdir.
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ÖZET
Bilimsel araştırmalarda parametrik testlerin varsayımlarından biri veya birkaçının
sağlanmadığı durumlarda parametrik olmayan testler kullanılmaktadır. Parametrik olmayan
testler parametrik testlerde olduğu gibi farklı gruplara ayrılmaktadır. Bu çalışmada sınıflama
(nominal) ölçeğiyle ölçülmüş ve bağımlı örneklemler için kullanılan parametrik olmayan
testler incelenmiştir. Bu testlerden sınıflama ölçeği ile ölçülmüş iki bağımlı örneklem için
McNemar testi ile, üç ve daha fazla bağımlı örneklem için Cochran Q testi incelenmiştir. Bu
testler tanıtıldıktan sonra birer örnek uygulama ile bu testlerin nasıl uygulandığı üzerinde
durulmuştur. Ayrıca aynı örnek uygulamaların SPSS istatistiksel paket programlama ile nasıl
analiz edildiği de ayrıntılı olarak incelenmiştir. Örnek uygulamalar neticesinde elde edilen
sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Parametrik Olmayan Testler, McNemar Testi, Cochran Q Testi

NONPARAMETRIC PAIRED STUDENT TESTS AND PRACTICES WHICH ARE
USED FOR THE DATA OBTAINED FROM NOMINAL SCALE

ABSTRACT
In scientific researches, nonparametric tests are used in case of not obtaining one or several
assumptions of parametric tests. Nonparametric tests break up into different groups as it is
done in parametric tests. In this study noneparametric tests, which are scaled by nominal scale
and which are used for paired student tests have been investigated. Among these tests,
McNemar test scaled by nominal scale for two paired student tests and Cachron Q test for
three and more paired students tests have been studied. After introducing these tests, the
application of these tests were shown with a sample application each. In addition, how to
analize the same sample applications by SPSS statistical package programmes has been
investigated in detail. The data obtained from the sample applications have been interpreted.
Key Words: Nonparametric Tests, McNemar Test, Cochran Q Test

1.GİRİŞ
Örneklem değerlerinden evren parametreleri hakkında tahminde bulunabilmek için parametrik
ve parametrik olmayan testlerden yararlanılır. Parametrik testler parametrik olmayan testlere
göre daha güçlüdürler. Parametrik testlerin uygulanabilmesi için verilerin normal dağılması,
grup varyansların homojen olması, gözlemlerin bağımsız seçilmesi, verilerin en az eşit aralıklı
www.zeugmakongresi.org/
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ölçülmüş olması, yeterli sayıda gözlem değeri olması, deneklerin evrenden rasgele seçilmiş
olması gerekmektedir. Bu varsayımların biri veya bir kaçı sağlanmadığı durumlarda
parametrik testlerin sonuçlarına ve bu sonuçlardan hareketle yapılan yorum ve genellemelere
güvenilmez. Bu durumda anakütle dağılımı veya anakütle parametreleri hakkında herhangi bir
varsayım gerektirmeyen parametrik olmayan testler kullanılır.
Parametrik olmayan testler, örneğin seçildiği anakütlenin dağılma türünü göz önünde
bulundurmadan yani anakütlenin sahip olduğu dağılımın normal dağılım olduğu varsayımına
bağlı olmadan yalnız örneklerin bağımsız ve tesadüfî olarak seçildiğini varsayan testlerdir
(Turanlı ve Güriş, 2002:695).
Parametrik olmayan testlerin en büyük avantajı, anakütle hakkında hiçbir şey bilinmediği
durumlarda bile güvenle kullanılabilmesidir. Mesela örnek hacmi öyle küçük olur ki,
istatistiklerin örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşmaz. Bu durumda parametrik
olmayan testlere ihtiyaç duyulur (Kartal, 1998:143). Parametrik olmayan testler sınıflama
(nominal) ve sıralama (ordinal) gibi zayıf ölçekle ölçülmüş verilere uygulanır (Baştürk,
2011:5). Bu testlerden sınıflama ölçeği ile ölçülmüş iki bağımlı örneklem için McNemar testi
ile, üç ve daha fazla bağımlı örneklem için Cochran Q testi incelenmiştir.
2. MCNEMAR TESTİ
McNemar testi iki gruplu bağımlı iki örneklem testidir. Değişmelerdeki anlamlılığı ölçmekte
kullanılır. Bir grup deney biriminin bir x denemesinde elde edilen ikili cevaplarına karşı
belirli bir zaman sonra tekrarlanan x denemesindeki cevapları arasında uyumluluk olup
olmadığını anlamak amacıyla yapılan bir testtir. Örneklemin x denemelerinden önce ve sonra
almış oldukları puanlara göre pozisyonları 2×2 tablosu biçiminde gösterilebilir. “Mcnemar”
testi önce olumlu oldukları halde sonra olumsuz olan çiftler ile önce olumsuz oldukları halde
sonradan olumlu olan çiftlerin sayısını dikkate alarak analiz yapar. “Mcnemar” testi 30 birime
kadar binomiyal test, daha fazla birim için ki-kare testi yapar.
Eşleşmiş ya da tekrarlanmış ölçüm desenlerine (örneğin, ön test/son test) sahip olunduğunda,
klasik ki-kare testi kullanılamaz. Bunun yerine, McNemar Testi kullanmak gerekir. Veriler
ki-kare için kullanılanlardan farklıdır. Burada iki değişken vardır. Bu değişkenlerin her ikisi
de kategoriktir, sadece iki cevap seçeneği vardır ve aynı bilgiyi değerlendirmektedir. Örneğin
sağlık ve tıp alanında, bu kategoriler bir sağlık durumunun varlığı ya da yokluğu olabilir
(0=yok; l=var), buna karşın siyasi bağlamda bir kampanya konuşması öncesi ve sonrası belirli
bir adaya oy verme niyeti olabilir (0=hayır; 1= evet) (http://www.akinanaliz.com/parametrikolmayan-test). McNemar testi için test istatistiği,
B:Önce olumlu iken sonra olumsuz birim sayısı,
C: Önce olumlu iken sonra olumsuz birim sayısı olmak üzere,
[|𝐵 − 𝐶| − 1]2
2
𝜒ℎ𝑒𝑠 =
𝐵+𝐶
ile hesaplanır (Karagöz, 2014:406).
Örnek Uygulama: Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin satış noktalarında
kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilmesi ile ilgili çıkarılan yasa hakkında bir
uzman tarafından 1000 tüketiciye yasa ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Toplantıya
katılanlara bilgilendirme toplantısından önce ve sonra çıkarılan yasa hakkında olumluolumsuz görüşleri sorulmuş. Verilen cevaplara göre Tablo-1 oluşturulmuştur (veriler
varsayımsaldır).
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Tablo-1: Bilgilendirme Toplantısından Önce ve Sonra Verilen Tepkiler
Sonra
Önce
Olumlu (1)
Olumsuz (2)
Toplam

Olumlu (1)
225
375
600

Toplam
Olumsuz (2)
75
115
190

300
490
790

Burada yapılmak istenen, bilgilendirme toplantısının tüketicilerin çıkarılan yasa ile ilgili
görüşlerini olumlu yönde arttırıp arttırmadığını test etmektir (%5 anlamlılık seviyesinde).
Her hipotez testinde olduğu gibi bu hipotez testinde de dört adım takip edilir.
1.Adım: Hipotezler:
H0 : Bilgilendirme toplantısı tüketicilerin yasa ile ilgili görüşlerini olumlu yönde
arttırmamıştır.
H1 : Bilgilendirme toplantısı tüketicilerin yasa ile ilgili görüşlerini olumlu yönde arttırmıştır.
2.Adım: Test İstatistiği,
2
𝜒ℎ𝑒𝑠
=

[|𝐵 − 𝐶| − 1]2 [|75 − 375| − 1]2 2992 89401
=
=
=
= 198,669
𝐵+𝐶
75 + 375
450
450

3.Adım: Tablo Değeri,
α = 0,05 önem seviyesi ve (r-1)(k-1) = (2-1)(2-1) = 1 serbestlik derecesinde kritik ki-kare
tablo değeri χ2tab = 3,841 bulunur.
4.Adım: Karar,
Hesaplanan χ2hes = 198,669 değeri tablodan bulunan χ2tab = 3,841 değerinden büyük
olduğundan H0 hipotezi reddedilerek bilgilendirme toplantısının tüketicilerin yasa ile ilgili
görüşlerini olumlu yönde arttırdığı %5 önem seviyesinde söylenebilir.
Şimdi de aynı hipotezin SPSS programında nasıl test edildiği incelenecektir. Bunun için ilk
önce yukarıdaki tabloda verilenler olumlu görüş için 1, olumsuz görüş için 2 değeri verilerek
SPSS veri penceresine girilir. İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.
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Veri giriş yapıldıktan sonra frekanslar ağırlıklandırılır. Ağırlıklandırma için Data menüsünden
weight cases tıklanır. İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.

Açılan pencereden weight cases by seçeneği işaretlenir ve “frekans” frequency variable
kısmına aktarılıp ok butonuna basılır. İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.

Ağırlıklandırma işleminden sonra Analyze menüsünden Nonparametric Tests kısmından 2
Related Samples tıklanır. İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.
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Açılan pencerede önce ve sonra değişkenleri Test Pair(s) List kısmına aktarılır. Aynı
pencerede Test Type kısmında bulunan testlerden McNamer testi işaretlenip ok tuşuna basılır.
İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.

Ortalamalara ait çıktı aşağıda verilmiştir.
Sonra
790
0
1,24
1,00

Geçerli
Kayıp
Ortalama
Medyan
N

Önce
790
0
1,62
2,00

Çıktı tablosu incelendiğinde önce ve sonraya ait ortalamaların oldukça birbirinden farklı
olduğu görülmektedir. Fakat yine de hipotez testinin kabul veya reddi için test istatistiğinin
incelenmesi gerekmektedir. McNemar testine ait Crosstabs (çapraz tablo) ve Test İstatistiği
çıktı tabloları aşağıda verilmiştir.
Test Statisticsb

Önce & Sonra

N
Chi-Square a
Asy mp. Sig.

Sonra
Önce
1
2

1

2
225
375

75
115
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198,669
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a. Continuity Corrected
b. McNemar Test
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Test istatistiği çıktısı incelendiğinde χ2 = 198,669 ve p = 0,000 bulunmuştur. Bulunan p =
0,000 değeri, anlamlılık seviyesi olan 0,05 değerinden küçük olduğundan H0 hipotezi
reddedilerek bilgilendirme toplantısının tüketicilerin yasa ile ilgili görüşlerini olumlu yönde
arttırdığı %5 önem seviyesinde söylenebilir.
3. COCHRAN Q TESTİ
Üç ve daha fazla değerlendiricinin değerlendirmelerini var-yok, evet-hayır biçiminde 0 ve 1
gibi ikili olarak yapmaları halinde değerlendiriciler arasındaki uyum/uyuşum Cochran Q testi
ile test edilir (Özdamar, 2013:404). Cochran Q testi ikiden fazla ve birbirleri ile bağımlı
gruplarda iki çıktılı niteliksel bağımlı değişkenin karşılaştırılmasında, gruplar arası fark olup
olmadığını test etmek amacı ile kullanılır. Verilerin olumlu-olumsuz, var-yok, az-çok, evethayır, (evet için 1, hayır için 0 ya da tersi) şeklinde sonuçların farklılığını test etmek için Q
testinden yararlanılır. Örneğin 5 farklı ilaç çeşidinin tedaviye olumlu cevap verip vermeme
durumu. Tedaviye olumlu cevap verenler için “1”, vermeyenler için “0” verilebilir. Diğer bir
örnek olarak bir yarışmaya katılan yarışmacının 4 jüri karşısında finale kalması yönünde
“hayır” ya da “evet” cevabı alması şeklinde olabilir. Bir anlamda Mc Nemar testinin
geliştirilmiş halidir. Cochran Q testi sürekli ya da kesikli sayısal veri tipinde olmasına rağmen
iki sonuçlu nitelik konumuna getirilen veriler için de kullanılabilir. Özellikle küçük
örneklemli deneylerde daha etkindir (http://istatistikgezinti.tumblr.com/).
Cochran Q testi için test istatistiği,
𝑘(𝑘 − 1) ∑ 𝐶𝑗2 − (𝑘 − 1)𝑛2
𝑄=
𝑘𝑛 − ∑ 𝑅𝑗2
ile hesaplanır. Burada,
k = Sütun sayısını,
Cj = Sütunların her birine ait puanları,
n = Toplam puan sayısını,
Rj = Satırların her birine ait puanları belirtir (Baştürk, 2011:54).
Örnek Uygulama: Aynı hastalığa yakalanmış 20 hastaya beş farklı ilaç verilip verilen her bir
ilaç neticesinde hastaların tedavilerinin ilaçlara olumlu cevap verip vermeme durumu
incelenmek isteniyor. Tedaviye olumlu cevap verenler “1” tedaviye olumlu cevap
vermeyenler “0” olmak üzere elde edilen veriler aşağıdaki Tablo-2’de düzenlenmiştir. Buna
göre tedavi bakımından ilaç türleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmak
isteniyor (veriler varsayımsaldır).
Tablo-2: Hastaların İlaçlara Göre Cevap Verme Durumları
No

İlaç-1

İlaç-2

İlaç-3

İlaç-4

İlaç-5

R

R2

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
0
1
1
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
1
1

1
0
1
1
1
1
0
1

0
1
0
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
2
3

9
9
9
9
9
9
4
9
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1

0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0

1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1

0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1

C
C2

12
144

5
25

7
49

14
196

13
169

2
2
2
3
2
3
3
1
3
2
2
3
51

4
4
4
9
4
9
9
1
9
4
4
9
137

Her hipotez testinde olduğu gibi bu hipotez testinde de dört adım takip edilir.
1.Adım: Hipotezler:
H0 : Tedavi bakımından ilaç türleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1 : Tedavi bakımından ilaç türleri arasında anlamlı bir fark vardır.
2.Adım: Test İstatistiği,
𝑘(𝑘 − 1) ∑ 𝐶𝑗2 − (𝑘 − 1)𝑛2
𝑄=
𝑘𝑛 − ∑ 𝑅𝑗2
𝑄=

5(5 − 1)[122 + 52 + 72 + 142 + 132 ] − (5 − 1)512
= 10,644
5(51) − [32 + 32 + 32 + ⋯ 22 + 32 ]

3.Adım: Tablo Değeri,
α = 0,05 önem seviyesi ve (k-1) =(5-1) = 4 serbestlik derecesinde kritik ki-kare tablo değeri
χ2tab = 9,49 bulunur.
4.Adım: Karar,
Hesaplanan Q = 10,644 değeri tablodan bulunan χ2tab = 9,49 değerinden büyük olduğundan H0
hipotezi reddedilerek tedavi bakımından ilaç türleri arasında anlamlı bir fark olduğu %5 önem
seviyesinde söylenebilir.
Şimdi de aynı hipotezin SPSS programında nasıl test edildiği incelenecektir. Bunun için ilk
önce tedaviye olumlu cevap verenler “1” tedaviye olumlu cevap vermeyenler “0” olmak üzere
elde edilen veriler SPSS veri penceresine girilir. İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.
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Veriler SPSS data ekranına girildikten sonra Analyze menüsünden Nonparametric Tests
kısmından K Related Saples tıklanır. İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.

Açılan pencerede ilaç türleri Test Variables kısmına aktarılır. Test Type kısmında Cochran’s
Q seçilir ve Ok tuşuna basılır. İlgili ekran görüntüsü aşağıda olduğu gibidir.

Elde edilen çıktılara ait tasviri istatistikler, Cochran Testine ait frekanslar ve test istatistikleri
aşağıda ilgili tablolarda verilmiştir.
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Descriptive Statistics
N
Ilaç_1
Ilaç_2
Ilaç_3
Ilaç_4
Ilaç_5

20
20
20
20
20

Mean
,60
,25
,35
,70
,65

St d. Dev iation
,503
,444
,489
,470
,489

Minimum
0
0
0
0
0

Maximum
1
1
1
1
1

Frequencies
Value
0
Ilaç_1
Ilaç_2
Ilaç_3
Ilaç_4
Ilaç_5

Test Statistics

1
8
15
13
6
7

12
5
7
14
13

N
Cochran's Q
df
Asy mp. Sig.

20
10,644a
4
,031

a. 1 is treated as a success.

Test istatistiği çıktısı incelendiğinde Q = 10,644 ve p = 0,031 bulunmuştur. Bulunan p = 0,031
değeri anlamlılık seviyesi olan 0,05 değerinden küçük olduğundan H0 hipotezi reddedilerek
tedavi bakımından ilaç türleri arasında anlamlı bir fark vardır. En az iki ilaç türü arasında
anlamlı fark vardır.
Cochran’s Q analizi sonucunda gruplar arası fark elde edilirse veri ikili gruplar şeklinde eğer
herhangi bir hücredeki gözlenen frekans 5’ten az ise “Ficher’s Exact” testi, bütün hücre
sayılarının gözlenen frekansları 5’ten fazla ise “McNemar” testi uygulanarak farkın hangi
grup yada gruplar lehine olduğu belirlenebilir. İlaç1-İlaç2, İlaç1-İlaç3, İlaç1-İlaç4, İlaç1İlaç5, İlaç2-İlaç3, İlaç2-İlaç4, İlaç2-İlaç5, İlaç3-İlaç4, İlaç3-İlaç5 ve İlaç4-İlaç5 ikili gruplar
şeklinde oluştuğunda tüm ikili gruplar için en az bir hücredeki gözlenen frekans 5’ten küçük
olduğundan tüm ikili karşılaştırmalar için “Ficher’s Exact” testi kullanılmıştır. Yapılan
“Fisher’s Exact” testi neticesinde İlaç1-İlaç3 ve İlaç2-İlaç5 arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Diğer ilaç türlerine ait ikili karşılaştırmalar için anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Yani hastalığı tedavi etmede İlaç1 ile İlaç3 arasında ve İlaç2 ile İlaç5 arasında anlamlı
farklılık bulunmuştur. Anlamlı farklılık bulunan ilaç türlerine ait SPSS çıktıları aşağıda
verilmiştir. Test istatistikleri çıktıları incelendiğinde İlaç1 ile İlaç3 arasındaki fark için
Fisher’s Exact Testinin Exact Sig. (2-sided) sütunundaki p değeri 0,004 ve İlaç2 ile İlaç5
arasındaki fark için Fisher’s Exact Testinin Exact Sig. (2-sided) sütunundaki p değeri 0,001
bulunmuştur. Görüldüğü gibi her iki p değeri anlamlılık seviyesi olan 0,05 değerinden küçük
bulunmuştur.
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Ilaç_1 * Ilaç_3 Crosstabulation
Ilaç_3
Ilaç_1

0

1

Total

Count
Expected Count
% wit hin I laç_1
Count
Expected Count
% wit hin I laç_1
Count
Expected Count
% wit hin I laç_1

Total

1

0

6
2,8
75,0%
1
4,2
8,3%
7
7,0
35,0%

8
8,0
100,0%
12
12,0
100,0%
20
20,0
100,0%

1
1
1

Asy mp. Sig.
(2-sided)
,002
,010
,002

Exact Sig.
(2-sided)
,004

Exact Sig.
(1-sided)
,004

,004
,004

,004
,004

1

,003

,004

,004

2
5,2
25,0%
11
7,8
91,7%
13
13,0
65,0%

Chi-Square Tests
Value
9,377b
6,676
10,016

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

df

c

8,908

Point
Probability

,004

20

a. Computed only f or a 2x2 table
b. 2 cells (50,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 2,80.
c. The standardized statistic is -2,985.

Ilaç_2 * Ilaç_5 Crosstabulation
Ilaç_5
0
Ilaç_2

0

1

Total

Count
Expected Count
% wit hin I laç_2
Count
Expected Count
% wit hin I laç_2
Count
Expected Count
% wit hin I laç_2
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1

Total

13
9,8
86,7%
0
3,3
,0%
13
13,0
65,0%

15
15,0
100,0%
5
5,0
100,0%
20
20,0
100,0%

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

Value
12,381b
8,864
14,118

1
1
1

Asy mp. Sig.
(2-sided)
,000
,003
,000

Exact Sig.
(2-sided)
,001

Exact Sig.
(1-sided)
,001

,001
,001

,001
,001

1

,001

,001

,001

df

c

11,762

Point
Probability

,001

20

a. Computed only f or a 2x2 table
b. 2 cells (50,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 1,75.
c. The standardized statistic is -3,430.

4.SONUÇ
Parametrik testlerin uygulanabilmesi için verilerin bağımsız ve rassal olarak edilmesi, normal
dağılması, en az aralık ölçekle ölçülmesi ve anakütle varyanslarının homojen olması gibi
şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu şartlar yanında her bir testin başka
varsayımları da bulunmaktadır. Elde edilen veriler parametrik testlerin uygulanabilmesi için
gerekli olan varsayımların birini veya bir kaçını sağlayamadığında katı varsayımlara ihtiyaç
duyulmayan nonparametrik testler uygulanır. Bu çalışmada sınıflama ölçeği ile ölçülmüş iki
bağımlı örneklem için McNemar testi ile, üç ve daha fazla bağımlı örneklem için Cochran Q
testi incelenmiştir. Her bir test için birer örnek uygulama testin tüm adımları ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Ayrıca aynı örnek uygulamalar SPSS paket programı kullanılarak analiz edilip
elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
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ERİŞKİN TONSİLLEKTOMİLERİNDE POSTOPERATİF KANAMA VE AĞRI
AÇISINDAN HARMONİK BIÇAK VE BİPOLAR KOTER TEKNİĞİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Dr Öğretim Üyesi Mehmet Erkan Kaplama
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi,
drmehmeterkan@yahoo.com
ÖZET
Tonsillektomi kulak burun boğaz pratiğinde erişkinlerde de sık yapılan bir ameliyattır. Erişkin
tonsillektomi endikasyonları; kronik enfeksiyon, tonsiller hipertrofiye ikincil üst solunum
yolu obstrüksiyonu ve neoplazm şüphesi gibi durumlardır. Postoperatif dönemde kanama ve
ağrı en önemli morbidite sebepleridir. Bu morbiditeleri azaltabilmek için birçok yeni
tonsillektomi teknikleri ve cihazları geliştirilmektedir. Güvenli ve düşük komplikasyonlu
tonsillektomi yapılabilmesi için geliştirilen teknolojilerden biri de harmonik bıçaktır.
Çalışmamıza dahil edilen toplam 30 hastanın 15'ine bipolar koter tekniği ile, 15'ine harmonik
bıçak tekniği ile tonsillektomi uygulanmış ve postoperatif 1.,3.,7. ve 10. günlerde boğaz
ağrısı vizüel analog skala yardımıyla değerlendirilmiştir. Postoperatif kanama açısından
hastalar üç hafta takip edilmiştir. Harmonik bıçak grubunda bipolar koter tonsillektomi
grubuna göre postoperatif ağrı 1. ve 3. günde istatistiksel olarak anlamlı şekilde az iken,
postoperatif 7. ve 10. günlerde her iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Postoperatif
ilk 24 saatte iki grupta da kanama olmamıştır. Bipolar koter grubunda postoperatif 6. günde
ve harmonik grubunda 8. günde olmak üzere toplam 2 hastada postoperatif kanama olmuştur.
Sonuç olarak harmonik bıçak tekniği, bipolar koter tekniğine göre erken postoperatif
dönemde anlamlı şekilde daha az ağrı oluşturmadır. Fakat postoperatif kanama sıklığı
açısından bipolar gruba göre bir üstünlüğü görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, harmonik, teknik.
COMPARISON OF HARMONIC KNIFE AND BIPOLAR TECHNIQUE IN TERMS
OF POSTOPERATIVE BLEEDING AND PAIN IN ADULT TONSILLECTOMY
SUMMARY
Tonsillectomy is a common operation in ear nose throat practice in adults. Indications for
adult tonsillectomy; chronic infection, upper respiratory tract obstruction secondary to
tonsillar hypertrophy and suspicion of neoplasm. Postoperative bleeding and pain are the most
important causes of morbidity. Many new tonsillectomy techniques and devices are being
developed to reduce these morbidities. One of the technologies developed for making
tonsillectomy with safe and low complication is the harmonic blade. Of the 30 patients
included in our study, 15 were treated with bipolar cautery technique and 15 of them were
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treated with tonsillectomy with the harmonic knife technique. 1,3,5 and 10th day throat pain
was evaluated by visual analog scale. Patients were followed-up for three weeks for
postoperative bleeding. In the harmonic blade group, postoperative pain was statistically
lower on the 1st and 3rd day compared to the bipolar cautery tonsillectomy group, and no
significant difference was found between the two groups on the postoperative 7th and 10th
days. There were no bleeding in either group during the first 24 hours. Two patients had
postoperative bleeding in the bipolar cautery group on postoperative 6th day and in the
harmonic group on day 8. As a result, harmonic blade technique is significantly less painful in
the early postoperative period than bipolar cautery technique. However, the frequency of
postoperative bleeding was not superior to the bipolar group.
Key Words: Tonsillectomy, harmonic, technique.
1.GİRİŞ
Tonsillektomi , kulak burun boğaz pratiğinde sık uygulanan cerrahi prosedürlerden biridir.
Erişkinlerde en sık tonsillektomi endikasyonları; kronik enfeksiyon, tonsil hipertrofisine
sekonder üst solunum yolu tıkanıklığı ve neoplazm şüphesidir. Tonsillektomi sonrası kanama
ve ağrı en önemli morbidite nedenlerindendir. (1) Cerrahı, hasta ve hasta yakınlarını kötü
etkileyen bu durumları azaltmak için sürekli yeni teknolojik yöntemler geliştirilmektedir.
Bipolar koter metodu en sık kullanılan yöntemlendendir. Bazı hekimler soğuk diseksiyonda
vasküler koagülasyonu biploar koter ile sağlamaktadır. Harmonik bıçak, 55.500 Hz'de 60 ila
100 mikrometre uzunlamasına kesme hareketi üreten seramik piezoelektrik konnektörü
vasıtasıyla elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ultrasonik bir bıçaktır. Harmonik
bıçak, elektrokoter ile karşılaştırıldığında, koagülasyon ve doku kesimi için 50 ila 100 derece
arasında nispeten düşük bir sıcaklıkta mekanik titreşim üretir. Harmonik bıçak ilk kez genel
cerrahi ve jinekolojik laparoskopik operasyonlarda kullanılmıştır. (2,3) Bu çalışmada bipolar
koter tonsillektomi ve harmonik bıçak tonsillektomi uygulanan hastalar postoperatif kanama
ve ağrı açısından karşılaştırılmıştır.
2.HASTALAR VE YÖNTEMLER
Eylül 2016 – Eylül 2018 arasında Kulak Burun Boğaz Kliniğinde tonsillektomi yapılan
hastalardan randomize olarak seçilen 28 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar kullanılan
cerrahi yönteme göre iki gruba ayrıldı. Dosyaları retrospektif olarak incelendi. Grup 1’deki 15
hastaya (8 erkek, 7 kadın; yaş ortalaması 28,1 ; yaş dağılımı 19-34 yaş) bipolar koter
tonsillektomi ve grup 2’deki 15 hastaya ( 6 erkek, 9 kadın ;yaş ortalaması 27,8 ; yaş dağılımı
18-35 yaş) harmonik bıçak cerrahi tekniği ile tonsillektomi uygulandı. Ameliyat öncesi rutin
kan sayımı, protrombin/parsiyel tromboplastin zamanı ölçüldü. Tüm ameliyatlar genel
anestezi altında yapıldı. Tüm hastalar ameliyat sonrasında bir gece hastanede yatırıldı, tedavi
olarak oral antibiyotik süspansiyon, parasetamol süspansiyon başlandı.Taburculuk sonrasında
herhangi bir kanama olması durumunda acil servisimize gelmeleri konusunda bilgilendirildi.
Hastaların ağrı sorgulaması postoperatif 1.,3.,7. ve 10. günlerde 0-10 arasında verilen
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puanlarla ağrının değerlendirildiği Vizüel Analog Skorlama ile yapıldı. Sonuçların istatistiksel
değerlendirilmesi için Wilcoxan Signed- Rank Test kullanıldı. Hastalar ameliyat sonrasında
komplikasyonlar açısından üç hafta süreyle takip edildi.
Bipolar koter diseksiyon tonsillektomiye koter seviyesi 30 Watt ve anterior plika
koterizasyonu ile başlandı. Doku makası sadece tonsil kapsülünü bulmak için kullanıldı.
Harmonik bıçak tonsillektomide genel cerrahinin kullandığı 5 mm’lik eğri keskin bıçaklı
harmonik bıçak ucu (Ethicon Endo Surgery Inc., Cincinnati, OH) kullanıldı (Şekil 1).

Şekil 1.
3.BULGULAR
Hastaların postoperatif ağrı skorları incelendiğinde, postoperatif 1. günde bipolar
tonsillektomi grubunda 7,56±1,46 ( min: 5,max: 9), harmonik bıçak grubunda 6,15±0,96
(min: 5, max: 8) olarak bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).
Postoperatif 3.günde alınan ağrı skorları incelendiğinde, bipolar grubunda 6,54±1,92 ( min: 3
max: 7), harmonik bıçak grubunda 4,88±1,12 (min: 3 max :6) idi ve istatistiksel olarak fark
anlamlıydı (p<0,05). Postoperatif 7. günde alınan ağrı skorları incelendiğinde, bipolar
grubunda 3,59±0,93 ( min :2 max :6), harmonik bıçakgrubunda 3,08±0,84 ( min:2 max:5) idi
ve istatistiksel olarak fark anlamlı değildi (P>0,05). Postoperatif 10. günde alınan ağrı skorları
incelendiğinde, bipolar grubunda 3,12±1,03 ( min :2 max :5), harmonik bıçak grubunda
2,90±0,98 ( min:2 max:4) idi ve istatistiksel olarak fark anlamlı değildi(P>0,05). (Tablo 1)
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bipolar tonsillektomi

Harmonik
tonsillektomi

bıçak P değeri

Postop. 1.gün

7,56±1,46

6,15±0,96

0,03

Postop. 3.gün

6,54±1,92

4,88±1,12

0,04

Postop. 7.gün

3,59±0,93

3,08±0,84

0,38

Postop. 10.gün

3,12±1,03

2,90±0,98

0,41

Tablo 1: Bipolar ve harmonik bıçak tonsillektominin ameliyat sonrası ağrı açısından
karşılaştırılması.
Takiplerimizde bipolar koter grubunda postoperatif 6. günde ve harmonik grubunda 8. günde
olmak üzere toplam 2 hastada postoperatif kanama oldu. Her iki hastada servise yatırılarak
takip edildi ve genel anestezi alında kanama kontroleri bipolar koter ile yapıldı. Bu iki hasta
postoperatif ağrı değerlendirme grubundan çıkarıldı.
4.TARTIŞMA
Tonsillektomi komplikasyonları arasında anesteziye bağlı gelişen komplikasyonlar, çeşitli
ilaç reaksiyonları, karotid arter zedelenmesi, kanama, dehidratasyon, tonsillektomi bölgesi
enfeksiyonu sayılabilir (4). Bu komplikasyonlar arasında en önemlilerinden biri postoperatif
kanamadır. Literatürde tonsillektomi sonrası meydana gelen kanamalar birincil (24 saatten
önce) ve ikincil (24 saatten sonra) kanamalar olarak sınıflandırılmıştır. Primer kanamalar
cerrahi teknikle daha fazla ilgili iken sekonder kanamalar katı yiyecek travmalardan, tonsil
yatağı enfeksiyonlarından, post operatif nonsteroidal antienflamatuar kullanımından ya da
idiopatik sebeplerden kaynaklanır (5-7). Sekonder kanama olarak kabul edilen 24 saatten
sonraki kanamaların serilerde %1.9-9 arasında bildirildiği görülmektedir (8-9). Taşlı ve ark.
(10) yaptıkları çalışmada 129 erişkin hastaya tonsillektomi yapmışlar ve 17 (%13,1)’sinde
postoperatif sekonder kanama rapor etmişlerdir. Bizim toplam 2 ( % 7,1) hastada postoperatif
kanama meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalarda harmonik bıçak tonsillektominin diğer
tekniklere göre daha az veya eşit oranda ameliyat sonrası kanamaya neden olduğu
bildirilmiştir. Leapar ve ark. (11) yaptıkları çalışmada harmonik bıçak tonsillektomi ile
bipolar tonsillektomiyi karşılaştırmışlar ve postoperatif kanama oranlarını benzer
bulunmuşlardır. Roth JA ve ark.(12) yaptıkları çalışmada harmonik bıçak tonsillektomi ile
monopolar tonsillektomiyi karşılaştırmışlar postoperatif kanama oranlarında belirgin fark
olmadığını rapor etmişlerdir. Potts ve ark.(13) 605 hasta ile yaptığı bir çalışmada hastaları yaş
gruplarına göre yedi yaş altı ve yedi yaş üstü olmak üzere ikiye bölünmüştür. Yaş
gözetilmeksizin bakıldığında kanama sıklığı harmonik bıçak grubunda daha az bulunmasına
rağmen, yaş gruplarına göre bakıldığında anlamlı fark gözlenmemiştir. Bizim çalışmamızda
da iki grupta da posttonsillektomi kanama oranları aynı bulunmuştur.
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Postoperatif ağrı tonsillektomi sonrasında oral alımı kısıtlayan , dehidratasyona ve günlük
aktivite kısıtlılığına neden olan en önemli morbidite sebeplerinden biridir. Üstelik bu ağrı
sadece yutkunma sırasında değil istirahat halinde de devam etmektedir.(12) Ağrı nedeniyle
oral alım azalmakta ve ağrı artmaktadır. Tonsillektomi sonrasındaki ağrının genellikle
elektrodiseksiyon ya da elektrokoagülasyon yöntemlerinin kullanıldığı hastalarda daha
şiddetli olduğu bildirilmiştir.(13) Leaper ve ark. (11) yaptıkları çalışmada harmonik bıçak
tonsillektomi ile bipolar tonsillektomiyi karşılaştırmışlar , ilk 6 gün ciddi postoperatif ağrı
rapor etmişler, harmonik bıçak tekniğine göre bipolar tonsillektomide ağrı biraz daha şiddetli
rapor edilmiştir. Ali NS ve ark.(14) elektrokoter tonsillektomi ile harmonik bıçak
tonsillektomiyi karşılaştırmışlar, 1,2 ve 3. Günlerde ağrıyı istatiksel olarak anlamlı derecede
düşük bulmuşlardır. Çalışmamızda grup 1 ve grup 2 arasında ameliyat sonrası 1. ve 3. günde ,
bipolar grupta ameliyat sonrası ağrı anlamlı olarak daha fazlaydı. 7. ve 10. günlerde istatiksel
olarak fark yoktu.
Sonuç olarak, gelişen teknoloji ile tıp alanında bir takım avantaj ve dezavantajlara sahip
birçok yeni cerrahi enstrüman kullanıma girmektedir. Harmonik bıçak tonsillektomi
ameliyatlarında yakın zamanda kullanılmaya başlanmıştır. Bipolar koter tekniği, harmonik
bıçak tekniğine göre daha fazla ameliyat sonrası ağrıya neden olmaktadır. Harmonik bıçak
tonsillektomi tekniği, bipolar koter tekniğine göre erken postoperatif dönemde anlamlı şekilde
daha az ağrı oluşturmakta ve morbiditeyi azaltmaktadır. Ancak mevcut forsepsler
tonsillektomi için çok uygun değildir, dar ve derin cerrahi alanlar için yeni forsepsler
geliştirilmelidir.
Çıkar çatışması beyanı;
Bu yazının hazırlanmasında ve yayınlanmasında çıkar çatışması yoktuR.
Bu yazının araştırılması ve yazılması sürecinde herhangi bir maddi destek almadığımızı beyan
ederiz.
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TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT VE POTANSİYEL KALİFİYE İŞGÜCÜNÜN BEYİN
GÖÇÜNE YÖNELİK EĞİLİMLERİ
Dr. Gül Ş. Huyugüzel KIŞLA
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Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, burcu.turkcan@ege.edu.tr
ÖZET
Beyin göçü olgusu, ekonomide ve toplumda yarattığı kritik etkiler nedeniyle önemli bir
sosyoekonomik konudur. İçsel büyüme teorilerinin gelişimiyle birlikte beşeri sermayenin
ekonomik büyüme ve gelişme süreçlerindeki rolü ve önemi üzerine son yıllarda özellikle
iktisat literatüründe vurgu yapılmaktadır. Genel kabul gördüğü üzere, yetenekli ve donanımlı
işgücü olarak beşeri sermaye, ekonomideki bilgi akışını ve üretkenliği arttırmakta ve
dolayısıyla da hem bölgelerin hem de ülkelerin rekabetçi üstünlüklerine katkıda
bulunmaktadır. Dolayısıyla ekonomiler için beşeri sermayeyi çekmek ve mevcut beşeri
sermaye stoğunu da kaybetmemek kritik önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda, özellikle son
25 yıllık süreçte, beyin göçünün belirleyicileri, nedenleri ve etkileri üzerine literatürde birçok
ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma da ilgili literatürü takiben Türkiye’deki mevcut ve
potansiyel işgücünün beyin göçüne yönelik eğilimlerini tespit etmek üzere kurgulanmıştır. Bu
doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de beyin göçüne yönelik eğilimleri tespit ederek uygun
politikalar geliştirmeye yönelik sağlam bir altyapı oluşturmaktır. Bu yönleriyle çalışma,
Türkiye’de söz konusu alandaki mevcut durumu tespit etme ve bu alanda daha önce
yapılmamış ayrıntılı bir anket uygulamasıyla ilgili literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir.
Çalışma genel itibariyle 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, beyin göçüne yönelik
ilgili ampirik literatür incelenmektedir. Ardından ikinci bölümde, uygulanan yöntem ve anket
sonuçlarına yer verilmektedir. Son olarak üçüncü bölümde ise anket sonuçları tartışılmakta ve
Türkiye için politika önerileri geliştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalifiye işgücü, Beyin göçü, Türkiye

BRAIN DRAIN ATTITUDES OF TURKISH CURRENT AND POTENTIAL
QUALIFIED LABOR FORCE
ABSTRACT
Brain drain has been an important socio-economic issue due to its critical consequences for
societies. In recent years, especially the rise of endogenous growth models has underlined the
importance of human capital in economic growth process. It’s widely accepted that highly
skilled labor force increases the knowledge flows, productivity and hence comparative
advantages of both regions and nations. Hence, it is critical for economies to attract and not to
lose qualified labor force. In this context, particularly in the last 25 years, there have been
lots of empirical studies analyzing the determinants, causes and effects of brain drain in the
literature. Therefore, by following the recent literature, this study is represented to determine
the main determinants and attitudes of potential and current qualified Turkish labor force
towards brain drain. The main aim of this study is to draw a basis for brain drain issue in
Turkey. In this regard, this study intends to make some contributions to the related literature
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by applying a detailed survey and analyzing recent situation of Turkish current and potential
qualified labor force. In this sense, the study is composed of three main sections. In the first
section, the empirical literature is analyzed. In the second section, method and survey results
are given. Lastly, in the third section, survey results are discussed and some political
implications are proposed.
Keywords: Qualified labor force, Brain drain, Turkey
1. GİRİŞ
Temel itibariyle beyin göçü, eğitimli ve yüksek nitelikli işgücünün çalışmak üzerine
yurtdışına göç etmesi anlamına gelmektedir. Özellikle 1960lı yıllardan itibaren beyin göçüne
yönelik tartışmalar, gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde hızla artış göstermiş, özellikle az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için kritik bir konu olan beyin göçü, büyüme ve kalkınma
araştırmalarının da bir parçası olmuştur (Başaran, 1972). Bu çalışmalardan Türkiye için
yapılmış birine örnek vermek gerekirse, Üner’in 1967 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre
söz konusu yılda Türkiye’den ABD (Amerika Birleşik Devletleri)’ye bilim insanı, mühendis
ve doktor gibi üst düzey meslek gruplarına ait 203 vatandaşımız göç etmiştir. Üner’in
hesaplamalarına göre bu personelin yatırım değeri kişi başına 90.000 dolar olup söz konusu
203 elemandan kaynaklanan milli kayıp 18.270.000 dolar düzeyinde olmuştur. Günümüzde
ise yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yurtdışında yaşadığı bilinmektedir. Söz konusu
vatandaşlarımızın yaklaşık 3 milyonunun AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde, bunların 2
milyondan fazlasının ise Almanya’da yaşadığı bir diğer bilinen gerçektir. Ancak beyin göçüne
konu olan eğitimli ve donanımlı (diğer bir deyişle yüksek vasıflı) işgücünün durumuna
bakıldığında ise söz konusu göçmenlerin en çok ABD ve Kanada’ya gitmeyi tercih ettikleri
gözlenmektedir. Zira Türkiye uzun yıllardır ABD’ye lisansüstü öğrenci yollayan ilk 10 ülke
arasında yer almaktadır (Elveren ve Toksöz, 2018: 1).
Bu çalışmada da beyin göçünün Türkiye ekonomisindeki kritik önemine binaen yüksek
nitelikli işgücü olarak üniversite mezunu çalışanlar ve potansiyel yüksek nitelikli işgücü
olarak da üniversite öğrencilerine yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Bu bağlamda
çalışmanın amacı, Türkiye’de beyin göçüne yönelik eğilimleri tespit ederek uygun politikalar
geliştirmeye yönelik sağlam bir altyapı oluşturmaktır. Bu yönleriyle çalışma, Türkiye’de söz
konusu alandaki mevcut durumu tespit etme ve bu alanda daha önce yapılmamış ayrıntılı bir
anket uygulamasıyla ilgili literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir. Bu açıdan çalışmanın
giriş bölümünden sonra ilgili alanyazına yer verilmektedir. Takip eden bölümde ise anket
uygulamasına dair bilgiler ve temel bulgular yer almaktadır. Son olarak sonuç bölümünde
elde edilen bulgular ışığında Türkiye için temel politika önerileri tartışılmaktadır.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışında beyin göçünün ekonomik büyüme ve gelişme
süreçlerindeki önemine binaen yapılmış pek çok çalışma olmakla birlikte bu çalışma
kapsamında Türkiye için yapılmış araştırmalar ele alınmaktadır. Türkiye ile ilgili çalışmalar
incelendiğinde ise daha çok anket uygulamalarına rastlanmaktadır.
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Kösemen (1968), söz konusu yılda yurtdışında çalışan mühendis ve mimarlara uyguladığı
anketinden 975 geri dönüş almıştır. Güngör ve Tansel (2008) ise yurtdışında okuyan Türk
lisans ve lisansüstü öğrenciler üzerinde bir anket uygulaması yaparak bu öğrencilerin
Türkiye’ye geri dönme eğilimlerini araştırmışlardır. 1103 öğrenciye uygulanan anket
sonuçlarına göre ailenin yanına geri dönme isteği, başlangıçta yurtdışına giderken geri dönme
eğiliminin yüksekliği, Türkiye’ye döndüğünde elde edeceklerini düşündükleri maaşın
yüksekliği, Türkiye’de zorunlu hizmetinin olması gibi unsurların geri dönüş eğilimini
arttırdığı tespit edilmiştir. Güngör ve Tansel (2014) çalışmasında ise yurtdışında çalışan
yüksek nitelikli Türk işgücünün geri dönüş eğilimleri yine anket yöntemiyle analize tabi
tutulmuştur. İnternet üzerinden yapılan ankete 1224 geri dönüş elde edilmiştir. Temel
bulgular, Türkiye’de ailesinin ve sosyal çevresinin bulunması gibi parasal olmayan öğelerin
geri dönüş eğilimini arttırdığı ancak Türkiye’deki ekonomik istikrarsızlıklarının ve geçmişte
Türkiye’de edinilmiş iş tecrübesinin olmasının dönüş eğilimini azalttığı yönünde olmuştur.
Deviren ve Daşkıran (2014) ise yükseköğrenimlerini yurtdışında tamamlamış ve bir süreliğine
de olsa eğitim için yurtdışında bulunmuş ve hâlihazırda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
bünyesinde çalışan akademisyenler ile bir anket uygulaması yapmışlardır. 106 anket geri
dönüşü elde edilen çalışmanın sonuçlarına göre söz konusu akademisyenlerin çoğunluğunun
yurtdışına tekrar göç etme eğiliminde olmadıkları, göç etme eğiliminde olanların da
yurtdışında proje ve Ar-Ge faaliyetlerinde yer almak istedikleri bulguları elde edilmiştir. Acar
(2017) çalışmasında ise Uluslararası Beyin Göçü Veri tabanından 1980 – 2010 zaman
aralığında Türkiye için elde edilen veriler ışığında Türkiye’den 20 OECD ülkesine göç eden
nitelikli işgücüne dair ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Yürütülen panel veri analizi
sonuçlarına göre cinsiyet ve eğitimin yurtdışına göç ile yüksek ilişkili olduğu bulguları elde
edilmiştir. Elveren ve Toksöz (2017) çalışmasında da anket yöntemi kullanılmış olup Ekim
2015 – Şubat 2016 döneminde yurtdışındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerine uygulanan
anket sonucunda 200 geri dönüş elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar korelasyon ve regresyon
analizlerine de tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular ise, en son eğitim derecesini yurtdışında
tamamlamış olanların yurda dönmeme eğiliminin daha yüksek olduğu, sosyal bilimler
alanlarında eğitim almış olanların doğa ve fen bilimlerinde eğitim almış olanlara kıyasla
yurda dönme eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve akademisyenlerin ise dönmek istememe
nedenlerinin temel olarak Türkiye’deki akademik ortam ve altyapının yetersizliği olduğu
yönündedir.
3. ANKET UYGULAMASI
Bu çalışmada, Türkiye’de mevcut ve potansiyel işgücünün beyin göçüne yönelik eğilimlerini
tespit etmek üzere anket uygulaması yapılmıştır. Online olarak yanıtlamaya açılan ankete
bugüne dek 249 kişi cevap vermiştir. Anketin ilk bölümü cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim,
meslek, gelir durumu ve ikamet edilen il gibi demografik bilgilere ayrılmıştır. Takip eden
bölümde ise çoklu seçimli sorulara yer verilmiştir. Bu kapsamda ankete katılanların
yurtdışında çalışmayı düşünüp düşünmeyecekleri; düşünmeyenlerin düşünmeme sebepleri;
yurtdışında çalışmayı düşünenlerin ne kadar süreliğine çalışmayı düşündükleri; yurtdışında
çalışma kararını belirleyen unsurlar ve yurtdışında çalışmayı düşündüren nedenlere yönelik
sorular yöneltilmiştir. Bu bağlamda anket 12 sorudan oluşmaktadır. Anketin oluşturulma
sürecinde ilgili literatürdeki çalışmalar incelenmiş ve anket oluşturulduktan sonra 20 kişilik
bir odak gruba pilot uygulaması yapılmıştır. Söz konusu odak grupta anket uygulaması
konusunda uzman akademisyenlere de yer verilerek uzman görüşü alınması da sağlanmıştır.
Odak gruptan gelen geri bildirimler sonucunda ankete son hali verilerek internet üzerinden
hedef kitleye ulaştırılmıştır. Aşağıda anketi yanıtlayanların verdikleri cevaplara göre anket
sonuçlarına yer verilmektedir.
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Grafik 1: Anketi Yanıtlayanların Cinsiyete Göre Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Grafik 1’de anketi yanıtlayanların cinsiyete göre dağılımı pay grafiği cinsinden
gösterilmektedir. Görüldüğü üzere anketi yanıtlayan 249 kişinin yaklaşık %42’si erkek, %58’i
ise kadındır. Dolayısıyla cinsiyet açısından anket yanıtlayanlar açısından eşite yakın bir
dağılım göze çarpmaktadır. Aşağıda yer verilen Grafik 2’de ise anketi yanıtlayanların medeni
duruma göre dağılımları görülmektedir.
Grafik 2: Anketi Yanıtlayanların Medeni Duruma Göre Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Grafik 2’den görüldüğü üzere ankete katılanların %85’i bekar katılımcılardan oluşurken
%15lik kısım ise evli katılımcılardır.
Aşağıda yer verilen Grafik 3’te ise anketi yanıtlayanların yaşlara göre dağılımına yer
verilmektedir. Grafikten görüldüğü üzere anketi yanıtlayanların çoğunluğu 22-25 yaş
aralığında bulunmaktadır.
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Grafik 3: Anketi Yanıtlayanların Yaşlara Göre Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Bir diğer önemli demografik özellik olarak ise Grafik 4’te anket katılımcılarının eğitim
düzeylerine göre dağılımları verilmektedir. Söz konusu pay grafiğinde çoğunluğun %60,5 gibi
bir oranla lisans öğrencisi olduğu göze çarpmaktadır. Bu oranı %18,5 ile lisans mezunları ve
%11,3 ile lisansüstü öğrencileri takip etmektedir. Anket katılımcılarının % 8,1’inin ise
lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir.
Grafik 4: Anketi Yanıtlayanların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Grafik 5 ise meslek gruplarına göre anket katılımcılarının dağılımını vermektedir. Söz konusu
grafiğe göre katılımcıların yaklaşık %65’i lisans öğrencisi iken %17,3’ü özel sektör çalışanı
ve %8,9’u da akademisyendir.
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Grafik 5: Anketi Yanıtlayanların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Bir diğer önemli demografik gösterge olarak anket katılımcılarının gelir durumlarına
bakıldığında ise anket yanıtlayanların çoğunluğunun lisans ve yüksek lisans öğrencisi
olmasının doğal bir sonucu olarak aylık gelirinin 0-1000 TL aralığında olduğu görülmektedir.
Geri kalanların büyük çoğunluğu ise yine aynı sebeple 1001 – 2000 TL aralığında aylık gelir
elde etmektedir.
Grafik 6: Anketi Yanıtlayanların Gelir Durumuna Göre Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Anketin birinci bölümü daha önce de değinildiği üzere demografik sorulardan oluşmaktadır.
İkinci bölümde ise nitelikli işgücü ve potansiyel nitelikli işgücünün yurtdışına göç etme
eğilimleri ve nedenleri araştırılmaktadır. Bu doğrultuda bu bölümün ilk sorusu ‘yurtdışında
çalışmayı düşünür müsünüz?’ sorusudur. Grafik 7’de yine pay grafiği şeklinde de gösterildiği
üzere katılımcıların %80,2’si bu soruya evet şeklinde yanıt verirken %19,8 gibi oldukça
düşük bir oranı hayır şeklinde yanıt vermiştir.
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Grafik 7: Anketi Yanıtlayanların ‘Yurtdışında Çalışmayı Düşünür Müsünüz?’ Sorusuna
Yanıtlarının Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Anket kapsamında bir sonraki soru yurtdışına gitmeyi düşünmem diyenlerin niçin böyle
düşündüklerine yöneliktir. Söz konusu soruda katılımcıların birden fazla şıkkı
işaretlemelerine izin verilmiştir. Bu soruya katılımcıların %60’ı aile bireylerimin ve yakın
çevresinin Türkiye’de yaşıyor olması şeklinde yanıt vermiştir. Katılımcıların %36’sı başka bir
ülkede yaşamaya adapte olamayacağı düşüncesini, %20’si maddi durumunun yurtdışına
çıkmak için yeterli olmadığı fikrini ve %18’i ise yabancı dil bilgisinin yeterli olmadığı
düşüncesini yurtdışında çalışmak istememe nedenleri olarak sunmuşlardır. Grafik 8’de ise
yurtdışında çalışmak isteyip istemeyeceklerine dair soruya evet yanıtını verenlerin ne kadar
süre çalışmayı düşünebileceklerine dair cevapları yine pay grafiği şeklinde verilmektedir.
Grafik 8: ‘Yurtdışında ne kadar süreliğine çalışmayı düşünebilirsiniz?’ Sorusuna Katılımcıların
Yanıtlarının Dağılımı

Kaynak: Grafik yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Grafik 8’den de görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğu (yaklaşık %39) ömür boyu
yurtdışında çalışmayı düşünmektedir. %18,2 1-3 yıl arası çalışmayı düşündüğünü ifade
ederken; %15,2 5-10 yıl arası; %14,6 3-5 yıl arası çalışmayı düşündüğünü ifade etmiştir.
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Anket katılımcılarına yöneltilen bir diğer soru ise yurtdışında çalışma kararını belirleyen
unsurlar hakkındadır. Yine bu soruda da katılımcıların birden fazla şıkkı işaretlemelerine izin
verilmiştir. Verilen yanıtlara göre katılımcıların %75’ine göre gidilecek ülkedeki yaşam
standartları belirleyiciyken; %63’üne göre çalışılacak firma ve kariyer olanakları; %42’sine
göre ücret; %34,5’una göre gidilecek ülke ve %11’ine göre de gidilecek ülkenin Türkiye’ye
uzaklığı belirleyicidir.
Son olarak anketin bu bölümünde katılımcılara yurtdışında çalışmayı düşünme nedenleri
sorulmuştur. Yine birden fazla şıkkı işaretleme imkânının tanındığı soruda %60,8 oranıyla
Türkiye’de istenilen yaşam standartlarına sahip olmama durumu işaretlenmiştir. Bu şıkkı
takiben %50,8’lik oranla Türkiye’de çalışma koşullarının ağır ve adaletsiz oluşu; %42,2’lik
oranla yurtdışında edinilecek deneyimin Türkiye’deki kariyerine olumlu katkı yapacak
olması; %37,7’lik oranla aile bireylerine daha iyi sosyoekonomik imkânlar sunma isteği;
%33,2’lik oranla Türkiye’de ücretlerin düşük olması şıkları da işaretlenmiştir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, Türkiye’deki nitelikli işgücünün ve hâlihazırda önlisans, lisans ve lisansüstü
programlarda okuyan, diğer bir deyişle potansiyel nitelikli işgücünün beyin göçüne yönelik
eğilimleri ve bu eğilimlerin nedenleri araştırılmaktadır. Bu kapsamda 249 kişiye 12 soruluk
bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonuçları Türkiye’de beyin göçüne yönelik yüksek
bir eğilim olduğunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca yurtdışında çalışmayı düşündüğünü
ifade edenlerin yine büyük bir oranının ömür boyu yurtdışına göç etmeyi planladığı göze
çarpmaktadır. Yurtdışında çalışmayı düşünenlerin bu kararlarında etkili olan unsurların
gidilecek ülkedeki yaşam standartları, gidilecek ülkenin uzaklığı ve ücret gibi temel unsurlar
olduğu da gözlenmiştir. Söz konusu katılımcıların yurtdışında çalışmayı düşünme nedenleri
olarak ise Türkiye’deki çalışma koşullarının kötülüğü, kariyer geliştirme isteği ve ekonomik
nedenler olarak saymak mümkündür. Yurtdışına gitmeyi düşünmeyenlerin temel nedenlerini
olarak ise ailelerinin Türkiye’de oluşu, yurtdışında yaşamaya adapte olmakta güçlük
çekeceklerini düşünmeleri ve yabancı dil problemi olarak ifade ettikleri görülmektedir.
Tüm bu sonuçlardan görüldüğü üzere Türkiye’de mevcut ve potansiyel kalifiye işgücünün
beyin göçüne yönelik ciddi bir eğilimi bulunmaktadır. Bu eğilimi azaltmak üzere bazı politika
önlemlerinin alınması gerekliliği ise açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda uygulanabilecek iki
temel politika seçeneği olduğu söylenebilir. Bunlar Türkiye’de özellikle lisans ve lisansüstü
mezunların ücret düzeylerinin iyileştirilmesi ve kalifiye işgücünün gelecek kaygılarının
azaltılması olarak sayılabilir. Özellikle ikinci politika önerisi kapsamında işsizlik oranının
azalmasını sağlayacak uygulamalar, beyin göçü eğilimini de azaltmaya yardımcı olacaktır.
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MİRASTAN YOKSUNLUĞA İLİŞKİN TARTIŞMALI MESELELER
Dr. Öğr. Üyesi A. Özge YENİCE CEYLAN
Çukurova Üniversitesi, yeniceo@gmail.com

ÖZET
Nelerin mirastan yoksunluk sebebi teşkil ettiği, mirasçı olamayacak ve ölüme bağlı bir tasarruf
ile herhangi bir hak edinemeyecek olan kişiler sayılmak suretiyle TMK m. 578’de belirtilmiştir.
Burada sayılan sebepler, miras bırakana veya onun son arzularına karşı gerçekleştirilen ağır
hukuka aykırı davranışlar olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, zikredilen hükümde belirtilen ağır
davranışlardan herhangi birini sergileyen kişinin mirasta hak sahibi olması engellenmiş
bulunmaktadır. Çalışmada öncelikle mirastan yoksunluğun yasal çerçevesi ortaya konulacak,
mahkeme içtihatlarına intikal eden uyuşmazlıklar irdelenecek ve öğretide konuya ilişkin
tartışmalı olan meseleler değerlendirilecektir. Tartışmalı konular arasında, tüzel kişi
organlarının davranışları nedeniyle mirastan yoksun kalıp kalamayacakları, iyileşme imkânı
olmayan çaresiz bir hastayı çektiği acıdan kurtarmak amacı ile öldürme (ötanazi) hâlinde, miras
bırakanın ölümünü sağlayan kişinin mirastan yoksun kalıp kalamayacağı gibi sorunlar yer
almaktadır. Bu sorunlara ek olarak öğretide ve Yargıtay içtihatlarında mirastan yoksunluğa
ilişkin olarak değerlendirilen diğer meseleler de yine bu çalışma kapsamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Miras, Mirastan Yoksunluk, Mirastan Mahrumiyet, Mirastan Iskat,
Ötanazi.
1. GİRİŞ
Mirastan yoksunluk, mirasçılık ehliyeti ile bağlantılı olarak TMK m. 578 ve m. 579’de1
düzenlenmiştir. Bu hükümlerde sayılan fiilleri gerçekleştiren kişilerin mirasta hak sahibi
olması, miras bırakanın farazi iradesiyle uyuşmamakta ve bu sebepler mirasçılık ehliyetini

1

TMK m. 578: “Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi, ölüme bağlı tasarruf ile herhangi bir hak da
edinemezler:
1. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
2. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma
getirenler,
3. Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama
veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
4. Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve
hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.
Mirastan yoksunluk, miras bırakanın affıyla ortadan kalkar.” (Ayrıca bkz. eMK m. 520).
TMK m. 579: “Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler. / Mirastan yoksun olanın altsoyu, miras
bırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur.” (Ayrıca bkz. eMK m. 521).
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ortadan kaldırmaktadır2. Ayrıca TMK m. 519/II’de3 vasiyet borçlusunun ve TMK m.
525/III’te4 ön mirasçının mirastan yoksunluğuna bağlanan sonuca ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır.
Öğretide mirastan yoksunluğun mirasçılık ehliyetinden ziyade mirasçılık sıfatını ilgilendirdiği;
ret, ıskat ve feragat hâllerinde olduğu gibi, mirasçılık sıfatının kaybına yol açtığı kabul
edilmektedir5. Fakat ister mirasçılık ehliyeti isterse mirasçılık sıfatı bağlamında
değerlendirilsin, iki duruma da bağlanan sonuç, yoksun kalan kişinin, miras bırakanın terekesi
üzerinde miras yolu ile hak sahibi olamamasıdır. Mirastan yoksunluğun diğerlerinden (ret,
ıskat, feragat) farkı ise, başka bir işleme veya davaya gerek olmaksızın kanun icabı
kendiliğinden hüküm doğurmasıdır.
Mirastan yoksunluğun kanunda düzenlenmesinin temelinde cezalandırma, genel ahlak ve adalet
duygularını koruma, miras bırakan ile mirasçı arasındaki sevgi ve saygıya dayalı ilişkileri
koruma veya miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf özgürlüğünü koruma gibi düşünceler
yatmaktadır.
Cezai ıskat ise, mirastan yoksunluktan farklı olarak, sadece saklı paylı mirasçılar için söz
konusu olup6, cezalandırma işlevi görür ve ayrıca miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufta
bulunmasını gerektirir. Oysa mirastan yoksunluk kanun icabı kendiliğinden gerçekleşir. Ya
miras bırakanın ıskatta bulunamayacağı bir durumdayken yoksunluk sebepleri gerçekleşir ya
da yoksunluk sebepleri yüzünden miras bırakan ıskatta bulunamayacak hâle gelir7. Kanun işte
bu aşamada devreye girerek, ıskat tasarrufunu yapamayacak olan miras bırakanın farazi
iradesinden hareketle mirastan yoksunluk hâllerini düzenlemiştir. Bu bağlamda, mirastan
yoksunluğun, ıskatı tamamlayan bir kurum olduğunu ifade etmek gerekir. Bir kimse, sadece
miras bırakana veya miras bırakanın son arzularına karşı işlediği fiillerden dolayı mirastan
yoksun kalabilir. Miras bırakanın yakınına karşı işlediği fiillerden dolayı yoksunluk söz konusu
olmaz. Oysa ıskat tasarrufuna sadece miras bırakana karşı değil, miras bırakanın yakınlarına
karşı işlenen fiillerden ötürü de başvurulabilir8.

Kocayusufpaşaoğlu, s. 531, s. 540; Dural / Öz, s. 365.
TMK m. 519/II uyarınca, “tasarrufu yerine getirme yükümlüsü, … mirastan yoksun kalmış olsa bile tasarruf
yürürlükte kalır; yerine getirme borcu, bu durumlardan yararlananlara geçer.”
4
TMK m. 525/III’e göre, “ön mirasçı … mirastan yoksun kalmışsa … miras art mirasçıya geçer.”
5
Oğuzman, s. 264, 265, 268.
6
Yoksunluğun kapsamına, sadece saklı paylı mirasçılar değil; tüm yasal mirasçılar, iradi mirasçılar, vasiyet
alacaklıları ile yükleme lehtarları da girer.
7
Engin, s. 44.
8
Engin, s. 44-45.
2
3
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2. MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİ
2.1.Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmek veya öldürmeye teşebbüs
etmek
Miras bırakanı öldüren veya öldürmeye teşebbüs eden kişilerin mirasçı olmamaları ve ölüme
bağlı tasarruf ile herhangi bir hak edinmemeleri için eylem kasten ve hukuka aykırı olarak
gerçekleşmiş olmalıdır. Failin yanında, öldürme veya öldürmeye teşebbüs etmeye azmettiren,
teşvik eden ya da yardım eden gibi sıfatlarla iştirak eden kişiler de mirastan yoksun kalır9. Failin
öldürmeye yönelik davranışı ile miras bırakanın ölümü arasında bir zaman dilimi geçmiş ve bu
süre zarfında miras bırakan ölüme bağlı tasarrufta bulunma iktidarına kavuşmuş olsa bile
mirastan yoksunluk ortaya çıkar10.
Miras bırakanı hukuka aykırı olarak kasten öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek, mirastan
yoksunluk için yeterli olup, ayrıca fail aleyhinde ceza soruşturması açılmasına veya failin ceza
mahkemesince mahkûm edilmesine gerek yoktur11. Yargıtay kararlarına göre hukuk hâkimi
maddi olayların tespitine ilişkin ceza mahkemesi kararları ile bağlıdır12. Mahkûmiyet kararına
rağmen, mirastan yoksunluğun söz konusu olmayacağı hâllerle karşılaşılabilir. Mesela, öğretide
ötenazi bir yoksunluk sebebi olarak kabul edilmese bile, failin cezai sorumluluğu ortadan
kalkmaz13. Keza hukuk hâkimi, yoksunluk sebebi teşkil eden bir fiilin işlendiğine dair yeni
deliller elde etmişse, ceza hâkiminin daha önceden beraat kararı vermiş olmasına rağmen,
mirastan yoksunluk yönünde tespit kararı verebilir14. Yargıtay, mirastan yoksunluğun tespitinin
söz konusu olduğu bir hukuk davasında, hukuk hâkiminin karar vermek için ceza mahkemesi
kararını beklemesi gerektiğini kabul etmektedir15. Miras bırakanı öldüren failin af kanunundan
yararlanmış olması mirastan yoksunluk halini ortadan kaldırmaz16.
Miras bırakanı değil de, miras bırakanın bir akrabasını veya yakınını öldürmek veya öldürmeye
teşebbüs etmek ise, mirastan yoksunluk sebebi değildir. Ölümle sonuçlanan davranışın hukuka
Tuor / Picenoni, Art. 540/541, N. 18; Kocayusufpaşaoğlu, s. 533; Engin, s. 85.
Yargıtay 2. HD, 27.12.1999, 5241/6519; 2. HD, 6.5.1996, 4112/4756. Aksi yönde bkz. “…Medeni Kanunun
520’nci maddesinin birinci bendi hükmünce mirastan mahrumiyet için mirasçının murisini kasten haksız yere
öldürmesi veya öldürmeye teşebbüs etmesi meşrut olup hadisede davacının bu şekilde bir fiil ve hareketi
müddeialeyh tarafından iddia kılınmamış ve müddeinin kocası Bilal’in keyfiyeti katline izah olunduğu şeklinde
manen iştirak etmiş bulunması mirastan mahrumiyeti mucip bulunmamış olduğu halde…”
10
Tuor / Picenoni, Art. 540/541, N. 6a; Huggler, s. 62.
11
Engin, s. 88.
12
Ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararının hukuk hâkimini bağlayacağına dair kararlar için bkz. Yrg. 2. HD,
14.12.1962, 6687/6560; 2. HD, 2.2.1956, 516/702.
13
Engin, s. 90.
14
Engin, s. 90.
15
Yrg. 2. HD, 7.4.2003, 3287/4964: “… Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye
teşebbüs edenler mirasçı olamazlar. Mahkemece ceza dosyasının sonucu beklenip, deliller değerlendirilip
sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir…”. Benzer yönde bkz. Yrg. 1. HD, 7.4.2003, 3287/4964.
16
Yrg. 7. HD, 29.11.1952, 4173/4447; 7. HD, 13.11.1952, 7472/4241. TMK m. 578/II’deki affın, ceza affı ile
bir ilgisi yoktur.
9
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aykırılığını önleyen sebeplerin, yani hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde mirastan
yoksunluk söz konusu olmaz. Mesela, meşru müdafaa böyledir. Fakat meşru müdafaa sınırları
aşılmışsa, hukuka aykırı fiilden söz edilir17.
Miras bırakanın, ölümüne yol açan davranışa önceden rıza vermiş olması, bu davranışın hukuka
aykırılığını ortadan kaldırmaz18. Bu bağlamda, “kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha
üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması
sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka
aykırıdır.” diyen TMK m. 24/II hükmü de dikkate alınmalıdır.
Rıza ile ilişkili olarak ötanaziye de ayrıca değinmek gerekir. Ötanazi, kendi ölümünü isteme
hakkını ifade eder. Bir olayın ötanazi olarak nitelendirilebilmesi için, bilinen tedavi
yöntemlerine göre kurtuluş umudu kalmamış bir sayrılık, sayrıya dayanılmaz gelen bir acı
düzeyi, sayrının yaşamına son verilmesini açıkça istemesi ve yaşama son verme eyleminin
sorumlu hekimce gerçekleştirilmesi unsurlarının gerçekleşmesi gerekir19.
Hukukumuzda ötanazi hukuka aykırı bir eylem olmasına rağmen, hâkim fikir, ötanazi hâlinde
mirastan yoksunluğun devreye girmeyeceğini, ötanazi isteyen miras bırakanın bu arzusunun,
yoksunluğu kaldıran af gibi hüküm doğuracağını kabul etmektedir20. Ötenazi isteyen miras
bırakanın, mirasından yoksun bırakmak yönünde bir arzusu yoktur. Bu durumda tıpkı af halinde
olduğu gibi davranışın bir yoksunluk sebebi olarak değerlendirilmesinin altında yatan temel
düşünce mevcut değildir21. Bu görüşe göre, ötanazi hâlinde bir tür öne alınmış af
bulunmaktadır. Bununla birlikte mirasçının cezai sorumluluğu saklıdır. Bir başka görüş ise,
burada öne alınmış af bulunduğu görüşüne karşı çıkmaktadır22. Bu görüşe göre, davranış henüz
gerçekleştirilmeden önce affın bulunduğunu kabul etmek, af kavramı ile bağdaşmaz ve ayrıca,
öldürmeye rıza gösterme, ahlaka aykırı olduğundan geçerli bir beyan olarak da kabul edilemez.
2.2. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf
yapamayacak duruma getirmek
Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunamayacak duruma getirilmesi, ölüme bağlı tasarruf
ehliyetinin ortadan kaldırılmasından veya ehliyet bulunsa bile iradesini açıklayamayacak hâle
geldiği sebeplerden kaynaklanabilir23. Önemli olan ölüme bağlı tasarrufta bulunma imkânının

17

Yrg. 2. HD, 2.12.1993, 11115/11722.
Engin, s. 95.
19
Eroğul, Cem, “Ölüm Hakkı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 48(1-4), 47-56, Ankara,
1993.
20
Kocayusufpaşaoğlu, s. 534; Tuor / Picenoni, Art. 540/541, N. 20, 29.
21
Engin, s. 97.
22
Huggler, s. 66.
23
Engin, s. 101.
18
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sürekli şekilde ortadan kalkmasıdır. Akıl hastalığı, bilinç kaybı, ölüme bağlı tasarrufta
bulunmaya engel olacak ağır bir sakatlık hâli bu kapsamda değerlendirilebilir24.
2.3. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunmasını veya tasarruftan dönmesini
aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlamak veya engellemek
Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunmasını veya tasarruftan dönmesini aldatma,
zorlama veya korkutma yoluyla sağlama veya engellemenin, yoksunluk sebebi olarak kabul
edilmesinin sebebi, miras bırakanın gerçek iradesinin ortaya çıkmasının engellenmesidir. TMK
m. 504 ve m. 557’de ise, hile, korkutma ve zorlama hâllerinde yapılan ölüme bağlı tasarrufların
iptal edilebilir olduğu düzenlenmiştir.
2.4. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufunu yeniden yapamayacağı şartlar altında,
kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldırmak veya bozmak
El yazılı bir vasiyetnamenin yakılması, yırtılması, çizilerek okunmaz hale getirilmesi,
saklanması yahut hükümsüz hale getirilmesi hâllerinde, miras bırakanın yeni bir tasarrufta
bulunma olanağı da kalmamışsa, hukuka aykırı olarak ve kasten bu fiilleri gerçekleştiren kişi
mirastan yoksun kalır25. Bu bent kapsamındaki davranışlar öncekilerden farklı olarak miras
bırakanın ölümünden sonra da gerçekleşebilir.
Mirasçı, miras bırakandan sadır olduğu izlenimini yaratacak şekilde sahte bir vasiyetname
hazırlarsa veya geçerli bir ölüme bağlı tasarrufa bazı eklemeler yaparsa yine mirastan yoksun
olur mu?
Bir görüş, yoksunluk sebeplerinin kanunda sınırlı sayıda belirtildiği, bu sebeplerin kıyas
yoluyla genişletilmesinin mümkün olmadığı ve dolayısıyla sahte bir vasiyetname düzenlemenin
yoksunluk sebebi olarak sayılmaması gerektiğini savunmaktadır26.
Aksi görüş ise, sahte vasiyetname düzenlemek suretiyle mirasın intikalini miras bırakanın
arzusuna aykırı şekilde sağlamak isteyen kişinin durumunu, b. 4 kapsamındaki durumdan farklı
görmeyip, bir yoksunluk sebebi olarak kabul eder27.

24

Engin, s. 106.
Engin, s. 151.
26
Huggler, s. 93, dn. 332, s. 95, dn. 348.
27
Bindschedler, s. 117.
25
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3. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN ORTADAN KALMASI (TMK m. 578/2: Miras
Bırakanın Affı)
Mirastan yoksunluk, miras bırakanın affı ile ortadan kalkar. Bu affın, af kanunları ile sağlanan
ceza affı ile bir ilgisi yoktur28. Mirastan yoksun kalan kişi sadece miras bırakan tarafından
affedilebilir; kişiye sıkı surette bağlı bir hak olduğundan mirasçıya intikal etmez ve temsilci
tarafından kullanılamaz29. Aftan daha sonra dönülemez; iradeyi sakatlayan sebepler varsa, af
geçerli sayılamaz30. Affın, mutlaka bir ölüme bağlı tasarruf ile yapılması zorunlu değildir. Af,
açık veya örtülü olarak da yapılabilir. Affın her türlüsü yoksunluğu sonlandırır. Yeter ki af
konusunda bir duraksama bulunmasın. Af, mektupla bile gerçekleştirilebilir31.
4. MİRASTAN YOKSUNLUĞA İLİŞKİN OLARAK YARGITAY İÇTİHATLARINDA
VE ÖĞRETİDE TARTIŞMALI MESELELER
4.1.Türk vatandaşlığından çıkarılmanın mirasçılık sıfatına etkisi
Eski Yargıtay uygulamalarında, Türk vatandaşlığından çıkarılanların bir Türk vatandaşına
mirasçı olamayacakları yönünde kararlar bulunmakta ve bu suretle yoksunluk sebeplerine bir
yenisinin daha eklendiği kabul edilmekteydi. Yargıtay, bu eski içtihadını, 21.02.1928 tarihli
Ecanibin Hakkı İstimlaki Kanununun Birinci Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlak ve
Arazisine Mahsus Kanun’un ikinci maddesine32 dayandırmaktaydı. Fakat Yargıtay, sonraki
tarihli bir kararında33, 1928 sayılı kanunun yürürlükten kalktığına değinmiş ve “vatandaşlıktan
ıskat, kişiyi miras hakkından mahrum bırakmaz. Çünkü MK’nın 520. maddesinde mirasta
mahrumiyet sebepleri arasında bu ve buna benzer hüküm yoktur…” hükmüne varmıştır34. Kaldı
ki mirastan yoksunluk, ancak somut bir miras bırakana karşı mirasçılık sıfatının kaybedilmesine
neden olur. Anılan ihtimalde ise mirasçılık ehliyetinin genel olarak bulunmaması söz
konusudur35.

Kocayusufpaşaoğlu, s. 542. Yrg. 7. HD, 29.11.1952, 4173/4447: “Murisini kasten öldürmekten mahkûm olan
ve cezasını kısmen çektikten sonra Af kanununa göre tahliye edilen mirasçının mirastan mahrumiyet hali, bu
sebebe binaen kalkmaz. Af muristen sadır olmalıdır.”
29
Engin, s. 199.
30
Öztan, s. 349; Gençcan, s. 733.
31
Gençcan, s. 733; Öztan, s. 348, 349.
32
“Devlet Aliyyeden mezuniyeti resmiye istihsal etmeksizin tebdili tabiiyet edip de tarafı devleti Aliyyece tâbiyetten
ıskat olunan eşhasın memaliki Osmaniye’de istimlak ve tevarüs hakkından mahrum olurlar.” Kanun için bkz.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/0.1.20.pdf, (erişim: 17.01.2019). Ayrıca bkz. Yrg. HGK, 24.2.1965,
2-11/79. Bununla birlikte, bu kanunun yürürlükte olduğu yönünde bkz. Yrg. 14. HD, 20.09.1990, 1666/4726.
33
2. HD, 26.6.1973, 3425/4214.
34
Engin, s. 43.
35
Aynı şekilde, yabancıların miras yoluyla taşınmaz mal iktisabının mütekabiliyet şartına bağlandığı hâller de
mirastan yoksunluk sebebi olarak değil, yabancı uyruklu kişinin mirasçılık ehliyetinin bulunmadığı bir hâl olarak
değerlendirilmelidir. Bkz. Engin, s. 43, dn. 117. Ayrıca bkz. Yrg. HGK, 16.4.1997, 2-129/360; 2. HD, 25.4.1995,
4314/5093.
28
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4.2.Eşini kasten öldürdüğü için mirastan yoksun olan bir kişiye eşinden dolayı yaşlılık
aylığı bağlanabilir mi?
Eşini kasten öldüren bir kimseye eşinden dolayı yaşlılık aylığı bağlanıp bağlanamayacağı
hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, 15.06.2005 tarih ve 10-364/390 sayılı kararında
şu şekilde bir hükme varılmıştır:
“…Uyuşmazlık; dul eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının ölümü, prim gün sayısı ve
sigortalılık süresi dışında başka koşulların da gerekip gerekmediği, diğer bir ifadeyle sigortalı
eşini kasten öldüren davacıya ölüm aylığı bağlanıp bağlanmayacağı noktalarında
toplanmaktadır.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun ölüm sigortası kolundan eş ve çocuklara aylık
bağlanmasını düzenleyen 68. maddesi hükmü “ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak
kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır” ifadesine yer verdikten sonra,
eş ve çocukların şahsında aranan diğer koşullar sıralanmış, bu kapsamda da dul eşe ölüm
sigortası kolundan aylık bağlanacağı ve bu aylığın tekrar evlenme ile sona ereceği
belirtilmiştir.
Bu noktada çözümlenmesi gereken, aylığa “hak kazanma” olgusunun, eşini kasten öldüren
davacı eş yararına gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Bu konuda 506 sayılı SSK ayrı bir
düzenleme öngörmemiş olup, bu nedenle sorunun çözümünde genel hükümlerden
yararlanılması gerekmiştir.
TMK m. 578’de sayılan mirastan yoksunluk sebepleri ve bu düzenlemeye koşut bulunan 5434
sayılı Kanunun 77. maddesi sosyal güvenlik hukuku alanında da evrensel hukuk ilkeleri
arasında yer alan “hiç kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı” ilkesinin gözetilmesini
zorunlu kılmakta, sigortalının kasten öldürülmesi halinde 506 sayılı Kanunun 68. maddesinde
öncelikle aranan “ölüm aylığına hak kazanma” olgusunun gerçekleşmediği sonucunu ortaya
koymaktadır. Aksine düşünce, yasa koyucunun temel kavramlar yönünden sosyal güvenlik
kurumları arasında farklılık yaratmak istediği sonucunu ortaya koyacaktır ki, bu durumda buna
ilişkin düzenlemeye yasa metninde açıkça yer verilmiş olması gerekirdi…”
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu36, m. 56/f.1’de, ölen sigortalının
hak sahiplerine bağlanacak gelir ve aylıklar bakımından şu hükme yer verilmiştir:
“Ölen sigortalının hak sahiplerinden;
a)
Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan
sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli
iş göremez hale veya malul duruma getirdiği,
b)
Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan
sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan
36

RG, 16.06.2006, S. 26200. (Madde 56’nın değişik birinci fıkrası: RG. 17.04.2008-5754/36 md.)
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doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla
mirasçılıktan çıkarıldıkları,
hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez. Ödenmiş
bulunan gelir ve aylıklar, 96ncı madde hükümlerine göre geri alınır.”
Hükmün (a) bendinde, sigortalı kimseyi kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs eden kişilere
gelir veya aylık ödenmeyeceğini belirtmek suretiyle, gelir ve aylık bağlanmasına engel olan bu
husus, TMK m. 578/I, b. 1’deki ilk yoksunluk sebebidir. Aynı bentteki sürekli iş göremez hâle
veya malul duruma getirecek davranış da, TMK m. 578/I, b. 2’nin kapsamına girebilir. Ancak
gelir veya aylık bağlanmasına engel olması açısından, TMK m. 578’de düzenlenen
mirasçılıktan yoksunluk sebeplerine doğrudan bir göndermede bulunulmuş değildir.
4.3.Mirastan yoksunluğun mirasçılık belgesi verilmesine etkisi
Yargıtay kararlarına göre, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi istemeye engel değildir.
Uygulamada nüfus kayıtlarına bakılarak mirasçılık belgesi düzenlenmektedir. Eğer bir kimse
mirastan yoksun olduğu halde mirasçılık belgesi almışsa, sözde mirasçıya karşı açılacak
mirasçılık belgesinin iptali davasında yoksunluk sebebi kanıtlandığı takdirde, daha önce alınan
ve yoksun kalan kişiyi de mirasçı olarak gösteren mirasçılık belgesi iptal edilir37. Sanık vefat
ettiğinden ceza davasının düşmesine karar verilmiş ise, mirastan yoksunluğun tespiti, mirasçılık
belgesi verilmesinde görevli mahkemeye aittir.
Yargıtay 2. HD, 22.4.2009, 2766/7790: “…Mirastan çıkarılma ve mirastan yoksun kalma
sebepleri ya da mirasın reddi veya mirastan feragat sözleşmesi bulunması mirasçılık belgesi
verilmesine veya istenmesine engel değildir. Miras bırakan Fatma’nın eşi Cemal, davadan önce
vefat etmiş olup, mirasçıları da davacılardır. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada sanık
Cemal vefat ettiğinden davanın düşmesine karar verilmiştir. Mirastan yoksunluğu düzenleyen
TMK m. 578/1’de miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmek mirastan yoksunluk
sebebi olarak gösterilmiştir. Mirastan yoksunluğun tespiti de mirasçılık belgesi verilmesinde
görevli mahkemeye aittir. Mahkemece yapılacak iş, ceza dosyası da incelenerek mirastan
yoksunluk sebebinin bulunup bulunmadığının tespiti ve sonucuna göre karar vermekten
ibarettir. Yoksunluk sebebinin tespiti halinde mirasçılık belgesinde miras paylarını gösterecek
şekilde hüküm kurulması, ancak Cemal’in mirastan mahrum olduğunun ve mahrumiyetinin
hukuki sonuçlarının terekenin paylaştırılması sırasında gözetileceğine işaret edilmelidir…”
Yargıtay 14. HD, 10.02.2014 tarih ve E. 2013/16176, K. 2014/1729 sayılı kararı da şöyledir38:
“…Dava konusu taşınmazda 5/7 oranında paydaş olan Recep İ… nin 18.08.1977 tarihinde
vefat ettiği ve adı geçene ait Rize 3. Noterliğince düzenlenen 6134 yevmiye numaralı 28.05.2012
37
38

Engin, s. 174.
Gençcan, Ömer Uğur, Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2016, s. 729, 730.
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tarihli mirasçılık belgesi uyarınca taraf teşkili sağlanmıştır. Ancak davalılardan Orhan
İslamoğlu 29.01.2013 tarihli dilekçe de davacı Cihan İ’nin miras bırakanı kasten öldürmesi
nedeniyle mirastan mahrum bırakılması gerektiğini savunmuş, temyiz dilekçesinde de hükme
esas alınan mirasçılık belgesinin iptali amacıyla Samsun 4. Asliye Hukuk mahkemesine
2013/240 Esas sayılı davayı açtığını bildirmiştir. 4722 sayılı TMK’nın 578. Maddesinin 1.
Bendi uyarınca miras bırakanı kasten veya hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye
teşebbüs edenler mirastan yoksun olurlar. Bu nedenle mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin
davanın sonucu beklenerek bir karar verilmesi gerekir…”
4.4. Mirastan yoksunluk sebeplerinin sınırlı sayıda olması prensibinin katı bir şekilde
uygulanmasına yönelik eleştiriler
Mirastan yoksunluk sebepleri, TMK m. 578’de sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Bu sayımın
altında yatan temel düşünce, ıskat, ölüme bağlı tasarrufun iptali veya geri alınması gibi
imkânlardan yararlanmanın mümkün olmadığı hâllerde, ortaya çıkan boşluğu tamamlamaktır39.
Miras bırakan, kendisine veya yakınlarına karşı girişilen, TMK m. 578’deki sayıma dâhil
olmadığından mirastan yoksunluk sebebi teşkil etmeyen, fakat ıskat sebebi olan hukuka aykırı
davranışı öğrenemeden ölmüş veya öğrenmekle birlikte ıskatta bulunamamış ise, miras bırakan
ne ıskat tasarrufuna başvurabilmekte ne de mirastan yoksunluk hükümleri uygulanabilmektedir.
Bu gibi durumlarda aslında sergilediği tutumla mirasta hak kazanmaya layık olmayan bir kişi,
mirasta hak sahibi olabilmektedir. Öğretide, hükmün amacının tam olarak gerçekleşemediği bu
gibi durumlarda, hâkimin somut olayın özelliğini dikkate alarak, TMK m. 2/II’den
faydalanması tavsiye edilmektedir40. Örneğin, miras bırakan kendisinin veya yakınlarının
beden bütünlüğünün ihlali suretiyle sakat bırakılması, kendisinin veya yakınlarının tecavüze
uğraması, ağır hakaretlere maruz kalması gibi ihtimallerde bu davranışları sergileyen kişi
mirastan yoksun kalmamaktadır.
4.5. Tüzel kişiler mirastan yoksun olabilir mi?
Bir görüşe göre, mirastan yoksunluk, sadece gerçek kişiler değil, İMK m. 55 (TMK m. 48)
bağlamında tüzel kişiler için de söz konusu olabilir41. Örneğin, bir derneği mirasçı olarak atayan
miras bırakanın, bu tasarrufu geri alması dernek yönetim kurulunun bir takım hileli davranışları
ile engellenmişse (TMK m. 578/ b. 3 veya b. 4’te gösterilen türden davranışlarla) dernek
mirastan yoksun kalmalıdır42. Diğer görüş ise, mirastan yoksunluk sebebi sayılan davranışların
ceza hukuku olguları ile benzerliğinden hareket eder ve mirastan yoksunluğun sadece gerçek
kişiler için söz konusu olabileceğini savunur. Buna göre, organının suç teşkil eden davranışı
39

Engin, s. 72.
Engin, s. 75, 77.
41
Tuor / Picenoni, Art. 540-541, N. 13.
42
Tuor / Picenoni, Art. 540-541, N. 13.
40
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yüzünden cezai sorumluluğu bulunmayan tüzel kişinin, mirastan yoksun kalması söz konusu
olamaz43.
Hâkim fikir uyarınca, mirastan yoksunluk tüzel kişiler için de söz konusu olabilir44.
Yoksunluğun miras bırakanın farazi iradesini tamamladığı düşünüldüğünde, organ kişinin
yoksunluk sebebi teşkil eden davranışları yüzünden, sadece organ kişinin değil, tüzel kişinin de
yoksun kalacağını savunmak, kurumun amacına daha uygundur. Ancak bunun için, organın
davranışı tüzel kişiye izafe edilebilmelidir45.( TMK m. 50). Miras bırakanın dernek lehine daha
önce yapmış olduğu tasarrufu geri almak istediğini öğrenen ve buna karşı bir tedbir olarak TMK
m. 578/b.3 veya b.4 kapsamında bir davranış sergileyen yönetim kurulunun bu davranışı
derneğe izafe edilebilir.
5. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN SONUÇLARI
5.1.Mirastan Yoksunluğa Bağlı Sonuçların Kanun İcabı Kendiliğinden Doğması
Alman Medeni Kanunu’nda (§ 2340), mirastan yoksunluğun kendiliğinden (ipso iure) hüküm
doğurmayacağı, ancak mirasın açılmasından sonra bir iptal davası ile ileri sürülebileceği kabul
edilmiştir. Bu düzenlemeye göre, yoksunluk sebebi sayılan davranışta bulunan mirasçı veya
vasiyet alacaklısı, mirasın açılması anında mirasçı veya vasiyet alacaklısı sıfatını kazanır. Bu
sonucun doğması istenmiyorsa, yoksun kalanın miras yoluyla hak iktisabının, mirasın
intikalinden sonra açılabilecek bir davayla iptal edilmesi gerekir46.
Türk Hukukunda ise, mirastan yoksunluk mirasın açılması anında kanun icabı kendiliğinden
hüküm ifade eder. (TMK m. 578/I). Yoksunluk sebebi sayılan bir fiilin işlenmiş olması, bu
kişinin, mirasın açıldığı anda mirasçı veya vasiyet alacaklısı sıfatını kazanmasına engel olur.
Bu sonucun doğması için herhangi bir mahkeme kararına veya miras bırakanın bir beyanına
ihtiyaç yoktur.
Mirastan yoksunluk, herhangi bir mahkeme kararının alınmasına gerek olmadan, kendiliğinden
hüküm doğuracağından, yoksunluk sebebi sayılan fiili gerçekleştiren mirasçı aleyhine bir
yoksunluk davası açılmasına gerek yoktur. Çekişme hâlinde mirastan yoksunluğun
gerçekleştiği ya da gerçekleşmediği konusunun mahkeme tarafından tespiti istenebilir. Söz

43

Huggler, s. 49-50.
Tuor / Picenoni, Art. 540-541, N. 13; KRIEG, s. 35 vd.; BaslerK / Schwander, Art. 539, N. 11; İmre / Emran, s.
291; Kocayusufpaşaoğlu, s. 533; Öztan, s. 289; İnan / Ertaş / Albaş, s. 472, Özuğur, s. 228. (Engin, s. 81, dn.
203’ten naklen).
45
Engin, s. 81.
46
Bu iptal davası hakkında AMK § 2082’deki süreler geçerlidir. Bu iptal davası AMK § 2341 kuralına göre ilke
olarak hazine de dâhil ilgili tüm yasal mirasçılar tarafından açılabilir. AMK § 2340/II’de şahsında bir yoksunluk
sebebi gerçekleşmiş olan art mirasçıya karşı iptal davasının, mirasın ön mirasçıya intikalinden itibaren
açılabileceği kabul edilmiştir.
44
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konusu tespit davası herhangi bir süreye tâbi olmayıp, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görev
alanına girer47.
Tereke ile ilgili bir uyuşmazlıkta, mesela mirastan yoksun olduğu iddia edilen bir kişiye karşı,
zilyet olduğu tereke mallarının iadesi amacı ile açılan miras sebebiyle istihkak davasında, tereke
mallarını elinde bulunduran ve muhtemelen mirasçı olduğunu iddia eden kişinin mirastan
yoksun olup olmadığının tespiti gerekebilir. Miras sebebiyle istihkak davası gibi, paylaştırma
davası, tereke borcunun ifası için açılacak eda davası, vasiyetin ifası davası gibi mirasla ilgili
diğer davalarda da hâkimin mirastan yoksunluk sebebinin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit
etmesi gerekebilir48. Mesela, mirasın taksimi davasında mirasçılardan biri hakkında böyle bir
yoksunluk sebebinin gerçekleştiğini öğrenen hâkim, bu sebebi kendiliğinden nazara almalı ve
uyuşmazlık hakkında buna göre bir karar vermelidir49. Bir mirasçı veya vasiyet alacaklısının
yoksunluğunu iddia eden kişi, iddia ettiği yoksunluk sebebinin gerçekleştiğini ispatla
yükümlüdür. Yoksunluk sebebinin bulunup bulunmadığı maddi bir vakıa olduğu için her tür
delille ispatlanabilir.
5.2.Mirastan Yoksunluğun Miras Bırakanın Terekesi Üzerinde Miras Yolu ile Hak
Kazanımına Engel Olması
Mirastan yoksunluğun uygulama alanı sadece yasal veya iradi mirasçılar ile sınırlı olmayıp,
vasiyet alacaklısını da etkilediğinden, uygulama alanı sadece saklı paylı mirasçılar olan ıskat
kurumuna nazaran yoksunluğun uygulama alanı çok daha geniştir. Mirastan yoksunluk sebebi
teşkil eden fiili gerçekleştiren kişi mirasçılık sıfatını kazanmaz ve dolayısıyla tereke
borçlarından da sorumlu değildir.
5.3. Mirastan yoksunluğun sadece yoksun olanı etkilemesi ve yalnızca belli bir miras
bırakana özgü olması
Mirastan yoksunluk kişiseldir; bu nedenle mirastan yoksunluk sadece yoksun olanı etkiler.
Dolayısıyla annesini öldüren kişinin babasına mirasçı olmasına bir engel yoktur.
Yargıtay 2. HD, 19.2.2008, 453/1855: “…MB Gül Hanım eşi Şükrü tarafından 1945 yılında
öldürülmüştür. Şükrü’nün Saliha’dan olma çocuğu davacı Tahir, Gül hanımın mirasçısı
olamaz, Çünkü halefiyet kuralı yalnız zümre mirasçıları bakımından hüküm ifade eder.”
5.4. Yoksun bırakılan kişinin miras bırakandan önce ölmüş gibi kabul edilmesi
Gençcan, s. 735. “…Dava, Türk Medeni Kanununun 578. Maddesine dayalı olarak açılmıştır. Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 8. Maddesinde gösterilen davalara uymamaktadır. Davaya Asliye Hukuk
Mahkemesinde bakılması gerekir.” Bkz. Yrg. 2. HD, 20.11.2006, 8064/15972.
48
Engin, s. 170.
49
Engin, s. 170.
47
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Mirastan yoksun olanın altsoyu, miras bırakandan önce ölen kişinin altsoyu gibi mirasçı olur.
Bu düzenleme, altsoyun henüz velayet altında olduğu dönemde yoksun olan kişinin dolaylı
yolla terekeye sahip olabilmesine neden olsa da, yoksun olanın altsoyunun henüz velayet
altında olduğu hallerde altsoya düşen miras payına velisi olan yoksun kişinin el koymasının
önlenmesi velayet ile ilgili hükümlerin uygulanması ile mümkündür50.
5.5. Hükmün geçmişe yürümesi
Yoksunluğa yol açan fiil, miras açılmadan önce veya ölümden sonra bulunan vasiyetnamenin
yok edilmesi veya gizlenmesi hâllerinde olduğu gibi miras açıldıktan sonra da gerçekleşebilir51.
Miras açıldıktan sonra gerçekleşen fiiller sebebiyle yoksunluk, geçmişe etkili hüküm doğurur,
yani mirasın açıldığı anda yoksunluk sebebinin bulunduğu varsayılarak mirasçı veya vasiyet
alacaklısı sıfatının hiç kazanılmadığı sonucuna varılır52. Mirastan yoksunluk hükmü geçmişe
yürür; etkisini mirasın açılmasından itibaren gösterir53.
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OSSEOİNTEGRE DENTAL İMPLANT KIRIĞI: 2 OLGU SUNUMU

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZCAN KÜÇÜK
Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD, Mersin
ayseozcan89@hotmail.com
ÖZET
Dental implantlar, modern diş hekimliğinde tamamen ve kısmen dişsiz hastaların
rehabilitasyonu için yaygın olarak tercih edilen bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Yüksek
başarı oranına rağmen implant tedavisinde çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilmektedir.
En önemli komplikasyonlardan biri çok nadir olarak görülse de osseointegre bir dental
implantın kırılmasıdır. Literatürde implant kırıklarının görülme insidansının %0.16-1,5
arasında değiştiği bildirilmiştir. İmplant kırıklarının görülme sıklığı düşük olsa da bu durum
hasta ve klinisyen için hem implant ve hem de protez kaybı ile sonuçlanan önemli bir problem
oluşturmaktadır. Ayrıca implant tedavisi giderek daha popüler hale geldiği için implant
kırığından kaynaklanan başarısızlık sayısında artış olması beklenmektedir. İmplant
fraktürünün olası nedenleri arasında üst yapının yetersiz uyumu, implantın üretiminde veya
tasarımında hatalar, uzun süreli metal yorgunluğu, oklüzal kuvvetlerin büyüklüğü veya yönü,
parafonksiyonel alışkanlıklar, implantın lokalizasyonu, implant boyu, implant çapı ve
implantın etrafındaki kemik rezorpsiyonu sayılabilir. Dental implant kırılmasını önlemek için
kırığa sebep olan bu durumları ve gereken önlemleri bilmek ve uygulamak önemlidir. Bu
sunumda implant kırığı nedeniyle kliniğimize başvuran 2 hasta sunulmuştur. Ayrıca literatür
taraması ile implant kırılmasına neden olan faktörler ve tedavi seçenekleri de tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dental implant, implant kırığı, kemik rezorpsiyonu, metal yorgunluğu

OSSEOINTEGRATED DENTAL IMPLANT FRACTURE: 2 CASE REPORT

ABSTRACT
Dental implants have become a widely preferred treatment option in modern dentistry for the
rehabilitation of completely and partially edentulous patients. Despite the high success rate,
various complications can occur in implant treatment. One of the most important
complications is fracture of an osseointegrated dental implant. Fracture of dental implants is a
rare phenomenon. The incidence of implant fractures has been reported to vary between 0.16
and 1.5% in the literature. Although the incidence of implant fractures is low, this situation
constitutes a major problem for the patient and clinician, resulting in both implant and
prosthetic loss. Implant treatment is also becoming increasingly popular and therefore an
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increase in the number of failures due to implant fractures is expected. Possible causes of
implant fracture include the superstructure design, failure in the production or design of the
implant, metal fatigue, large occlusal forces or direction of occlusal forces, parafunctional
habits, localization of the implant, implant height, implant diameter and bone resorption
around the implant. In order to prevent dental implant fractures, it is important to know these
conditions and the necessary precautions. In this presentation, two patients who referred to
our clinic for implant fracture were presented. In addition, the factors that cause implant
fracture and the treatment options are discussed.
Keywords: Dental implant, İmplant fracture, bone resorption, metal fatigue

1.GİRİŞ
Dental implantlar, modern diş hekimliğinde tamamen ve kısmen dişsiz hastaların
rehabilitasyonu için yaygın olarak tercih edilen bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. %90-95
gibi bir başarı oranı bildirilen dental implant uygulamalarının birçok hasta için uygun bir
alternatif olduğu düşünülmektedir. Yüksek başarı oranına rağmen, implant tedavisinde yıllar
boyunca çeşitli komplikasyonlar gözlemlenmiştir. İmplant kullanımı arttıkça da
uygulayıcıların komplikasyonlarla karşılaşmaları daha olasıdır. Dental implant
komplikasyonları, implant başarısızlığın zamanlamasına veya komplikasyonun kökenine göre
sınıflandırılmaktadır (1,2,3). Dental implant komplikasyonları implant başarısızlığının
zamanlamasına göre, erken dönem (implant cerrahisi sırasında-osteointegrasyon öncesi) ve
geç dönem komplikasyonlar (osteointegrasyon sonrası) olarak iki dönemde kategorize
edilmektedir (2, 4, 5, 6). Erken dönem implant başarısızlığının ana nedeni osseointegrasyon
kaybı olarak, geç dönem implant başarısızlığının nedenleri ise aşırı yükleme, periimlantitis ve
implant kırığı olarak bildirilmiştir (1, 6).
Ayrıca, implant tedavisinde görülen
komplikasyonlar kökenlerine göre ise biyolojik süreçler, mekanik yetersizlikler ve hasta
adaptasyonu olarak üç gruba ayrılmaktadır (2).
İmplant kırığı geç dönemde izlenen mekanik komplikasyonlardan biridir ve nadiren ortaya
çıkmaktadır. 4045 implant ile yapılan bir analiz, 5 yıllık bir süre boyunca implantların
%0,2'sinin kırıldığını göstermiştir (7). Dental implant kırıkları, tasarım ve üretim hataları,
implant tipi ve genişliği, implantın lokalizasyonu, protetik yapının pasif oturmaması, protetik
restorasyonun dizaynı, oklüzal yüklenme, bruksizm gibi parafonksiyonel alışkanlıklar, metal
yorgunluğu, implant çevresinde kemik kaybı ve galvanik aktivite gibi birçok faktörler
nedeniyle gelişebilmektedir (3). Dental implant kırılmasını önlemek için kırığa sebep olan bu
durumları ve gereken önlemleri bilmek ve uygulamak önemlidir. Bu 2 olgu sunumunda,
implant kırığı nedeniyle kliniğimize başvuran 2 farklı hasta ve implant kırığının etiyolojisinde
etkili olan faktörlerin ve tedavisinin sunulması amaçlandı. Ayrıca literatür taraması ile
implant kırılmasına neden olan faktörler ve tedavi seçenekleri de tartışılmıştır.
2.OLGU SUNUMU
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2.1. Olgu 1
53 yaşındaki kısmi dişsiz bir erkek hasta, kliniğimize 2 yıl ön 47 ve 46 numaralı diş
bölgelerine yerleştirilen implantlarda kırık şikâyeti ile kliniğimize sevk edildi. Hastadan
alınan anamnezde 2 yıl önce 47, 46 ve 45 numaralı bölgelere 3 adet implant yerleştirildiği, 3
üyeli metal destekli seramik köprü yapıldığı ve 4 ay önce 47 numaralı bölgede çiğneme
sırasında ağrı şikâyeti ile implantların yapıldığı kliniğe başvurduğu öğrenildi. Alınan sistemik

anamnezde hastanın herhangi bir sistemik hastalığının olmadığı ve sigara kullandığı öğrenildi.
Yapılan radyografik ve klinik muayene sonrasında 47 numaralı bölgedeki implantın apikal
1/3’lük kısmında kırık olduğu ve 46 numaralı bölgedeki implantın ise boynunda kırık olduğu
gözlendi (Şekil 1). Lokal anestezi altında mukoperiostal flep eleve edildi ve kırık implantlar
etrafından irrigasyon altında kemik kaldırılarak çıkartıldı. Defekt bölgesi kürete edildikten
sonra, ksenogreft (Bonefill®, Bionnovation, Bauru, SP, Brazil) ile ogmente edildi ve üzeri
kollajen membran (Collagene AT®, Centro di Odontoiatria Operativa S.R.L, Padova, Italy)
ile örtülerek yara bölgesi primer olarak sütüre edildi. Cerrahi işlemden sonra hastaya
antibiyotik (amoksisilin+klavulanik asit), analjezik (naproksen sodyum) ve ağız gargarası
(benzidamin HCL+ klorhesidin glukonat) reçete edildi.

Şekil 1. Sağ alt çenede kırık implantların görüldüğü panoramik radyografi
2.2. Olgu 2
67 yaşındaki tam dişsiz bir erkek hasta, implant kırığı şikâyeti ile kliniğimize başvurdu.
Hastadan alınan anamnezde 3 yıl önce özel bir klinikte alt çenesine 3 adet implant yapıldığı
ve 3 implanttan 2 tanesinin kaybedildiği 1 tanesinin de kırıldığı öğrenildi. Alınan sistemik
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anamnezde hastanın herhangi bir sistemik hastalığının olmadığı ve sigara kullanmadığı
öğrenildi. Yapılan radyografik ve klinik muayene sonrasında alt çene orta hatta bulunan
implantta boyun kırığı gözlendi (Şekil 2). Lokal infiltratif anestezi altında kret tepesinden bir
insizyon ile mukoperiostal flep eleve edildi ve kırık implantın etrafından irrigasyon altında
kemik kaldırılarak çıkartıldı. Kırık implantın etrafında kemik rezorpsiyonu mevcuttu. Daha
sonra hastaya yeni iki adet implant yerleştirildi. Cerrahi işlemden sonra hastaya antibiyotik

(amoksisilin+klavulanik asit), analjezik (naproksen sodyum), ağız gargarası (benzidamin
HCL+ klorhesidin glukonat) reçete edildi.

Şekil 2. Alt çene orta hatta yerleştirilmiş implantta meydana gelen kırığın görüldüğü
panoramik radyografi
3. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Dental implant kırığı genellikle dental implant tedavisinin geç dönemde görülen nadir bir
komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Bildirilen bu komplikasyonun insidansı literatürde
farklılık göstermektedir. Pommer ve ark. (8) tarafından yapılan bir meta-analiz genel implant
kırığı insidansının %1,6 (43 çalışmadaki 44316 implanttan 717 implant kırığı) olduğunu
bildirmiştir. Çok sayıda çalışmaya göre, implant yerleştirildikten sonra 5 yıl içinde implant
kırılma insidansı %0,2 ile %3,5 arasındadır (7,9, 10). Adell ve ark. (11) implant kırıklarının
implantın her seviyesinde olabileceğini, genellikle implant yerleştirildikten sonra 5 yıl içinde
ve çoğunlukla üst çenede ortaya çıktığını bildirmiştir. Ecker ve ark. (10) ise 4937 implantta
kırık görülme insidansının alt ve üst çene çenede benzer (%0,6) olduğunu ve kısmi dişsiz
çenelerde (%1,5) tam dişsiz çenelere (%0,2) göre daha sık gözlendiğini bildirmiştir. Bu olgu
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sunumundaki 2 farklı hastadaki 3 implant 5 yıldan daha kısa süre önce yerleştirilmişti ve her
iki olguda da implant kırığı alt çenedeydi. Hastalardan biri tam dişsiz diğeri ise kısmi dişsizdi.
Dental implant kırılmasına neden olabilecek ana faktörler arasında tasarım ve üretim hataları,
implant sayısı, tipi, genişliği ve lokalizasyonu, protetik yapının pasif oturmaması, protetik
restorasyonun dizaynı, oklüzal yüklenme, okluzyon ve bruksizm gibi parafonksiyonel
alışkanlıklar, implant çevresinde marjinal kemik kaybı, kimyasal faktörler ve galvanik aktivite
yer almaktadır (12, 13,14). İmplant kırılmasına neden olan tüm bu faktörler Sanchez-Perez ve
ark. (15) tarafından 3 kategoride sınıflandırılabilir:
1) Hasta ile ilişkili faktörler
2) İmplant ile ilişkili faktörelr
3) Protezile ilişkili faktörler
Aşırı oklüzal yüklenme ve metal yorgunluğu dental implant kırığı oluşumunda etkili olan
primer faktörlerdir (16). Doğal dişlerde bulunan periodontal ligamentin dental implantlarda
bulunmaması ve implantın kemiğe doğrudan bağlanması, implantın oklüzal kuvvetler altında
hareket etmesine izin vermemektedir. Bu durumda mekanik komplikasyonlara yol açan aşırı
yüklenme ile sonuçlanır. Mekanik komplikasyonlar posterior bölgede anterior bölgeye göre
daha yüksek olarak gözlenir ve protezde kantilever varlığı, aksiyal olmayan yüklenme,
bruksim ve aşırı okluzal kuvvet varlığı bu mekanik komplikasyonlara sebep olabilir.
Marjinal kemik rezorpsiyonu bir diğer risk faktörüdür ve bu risk faktörü aşırı okluzal
yüklenme ile daha da kötüleşir. Marjinal kemik rezorpsiyonu kron-kök oranın artmasına
sebep olmaktadır (17,18).
İmplantların aşırı yükler altında özellikle çap olarak dar olduklarında, yorulmanın da
etkisiyle, kırılabildikleri bilinmektedir. Ecker ve ark. (10) tüm kırık implantların 3.75 mm’den
küçük implantlar olduğunu bildirmiştir. Yapılan bir diğer araştırmada 21 implant kırığından
20’sinin 3.75 mm’den daha küçük çaplı implant olduğu, 1 implantın ise 4 mm çapında olduğu
bildirilmiştir (19). Bu nedenle çiğneme işlevinin gerçekleştirildiği posterior bölgede kalın
implantların yapılması önerilmektedir (17).
Bruksizm hastalarında implantlara etki eden mekanik yüklerin artması implantların kırılma
olasılığını artırabilmektedir (17). Balshi ve ark. (7) implant kırığı gelişen tüm hastalarının
bruksizme sahip olduğunu bildirmiştir.
İyi bir protez planlaması implant kırılma oranlarını azaltmak için önemlidir. Biyomekanik
faktörlere ve protezin pasif oturmasına dikkat edilmeli ve kantilever yerine mümkün
olduğunca implant sayısı arttırılmalıdır. İmplant sayısını artırmak yüzey alanını ve
implantlara gelen stresleri azaltmak için en etkili yoldur (18).
İmplant kırıklarının tedavisi genellikle kırık parçanın çıkarılması, başka bir implantın
yerleştirilmesi ve yeni bir protezin yapılmasından oluşmaktadır.
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 397

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
Sonuç olarak osseointegrated implant kırığı multifaktöriyel etiyolojiye bağlı geç dönem
gelişen bir komplikasyondur. İmplant kırıklarının sıklığı düşük olsa da, uygun tedavi
planlaması implant kırığının önlenmesinde önemli rol oynar.
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ROTHACKER’DA TARİHSEL GELİŞMENİN DAYANAKLARI:
DEVLET VE TARİHİ KRİZLER
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Giriş
Batı düşünce tarihinde izleri Augustinus’a kadar uzanan bir tarih felsefesi geleneği ortaya
çıkmıştır. 18. Yüzyıl ortalarında J.J.Rousseau döneminin tarihsel gelişme inancına karşıt
olarak insan doğasının toplumsal süreç içinde bozulduğunu düşünmüştür. Ona göre tarih,
insan doğasının özünden uzaklaşmasının tarihidir. Bu durumda ona göre yapılması gereken
şey, doğa durumuna yeniden dönmek değil, özgürlüğün ve eşitliğin temel alındığı bir hukuk
devletini inşa etmektir. Rousseau, insanın bir kültür varlığı olduğu düşüncesiyle tarih
felsefesini etkileyen önemli düşünürlerden biridir (Özlem, 1984: 29). Ancak, kimine göre Batı
düşüncesinde tarih felsefesinin gerçek kurucusu, düşünceleriyle çok sayıda tarih felsefecisini
etkileyen, 17. Yüzyılın sonları ve 18. Yüzyılın başlarında yaşamış olan Vico’dur (Arslan,
2017: 220).
Tarih felsefesinin temel sorunlarından biri, tarihselcilik sorunudur. Tarihselcilik 19. Yüzyıl
başlarında ilk defa Novalis tarafından kullanılmıştır. 20. Yüzyılın başlarında bu kavramı
kullananlardan biri de Rothacker’dir. Ona göre tarihselcilik, her türlü kültür faaliyetini kendi
tarihi sürecine uygun ve onunla ilişkili olarak kendi gerçeklikleri içinde değerlendirme
girişiminde bulunurken, her şeyi “tin” e bağlamıştır. Bu yüzden Rothacker, metafiziksel
anlam yükünden sıyrılmak için tin yerine kültür kavramını kullanır (Özlem, 1984: 139-144).
Kültür, insanların maddi ve manevi olarak ürettiği ve toplumsal olarak kendi nesline aktardığı
her şeyi kapsar (Cevizci, 2012: 273). Bazılarına göre de kültür derken, belli bir toplumun
yaşam görünümü ve o toplumun “insanı görme tarzı” anlaşılır (Kuçuradi,2017: 49-50).
Dolayısıyla, “belirli bir toplumu ya da bir sosyal grubu karakterize eden ve içeriğini, bilgi,
gelenekler, normlar, hukuk ve inançların oluşturduğu” her türlü hayat tarzı kültür olarak
değerlendirilir (Giddens ve Sutton, 2014: 259). Rothacker’da “kültür” ya da “tin”i belli bir
toplumun tarihsel gelişim sürecinde oluşturduğu “yaşam stili” olarak görür (Özlem, 1986: 36).
Rothacker göre tinsel bilimlerin esas konusu, insanların ürettiği eserlerin içine yerleştirdikleri
anlam içerikleridir. Bu durumda, anlam hususunda asıl sorun, önceden bilinen bir anlamın
yeniden gün yüzüne çıkarılması olmamalıdır. Aksine, asıl yapılması gereken şey, yeni bir
anlam keşfetmek ya da yeni bir anlam yaratmaktır. Sözgelimi, “güzellik”, “adalet” ve
“doğruluk” gibi kavramların anlamlarının ne olduğunu yeniden sorgulamak ve bulmaktır.
Doğrusu, felsefenin önemli görevlerinden biri de “güzellik”, “adalet” ve “hakikat” gibi
“ideler” ve “değerler”in ne olduğunun sorgulanmasıdır (Rothacker, 1995: 14-15). Bu
çalışmanın konusu, Erich Rothacker’da tarihsel gelişmenin dayanakları olarak devlet ve tarihi
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krizlerdir. Çalışmanın amacı ise, Rothacker’ın tarihsel gelişmenin dayanakları konusundaki
görüşlerini analiz etmek ve onun tarih felsefesine katkılarını betimlemeye çalışmaktır.
1.Devlet ve Kültür
Rothacker, tarihi gelişmeleri anlamamız için, tarihteki gelişmenin ne olduğunu ve bu
gelişmenin neye dayandığını bilmemiz gerektiğini söyler. Ona göre, tarihteki gelişmelerin
temeli devlettir. Devletlerin iktidar güçleri de tarihin ortaya çıkmasını sağlayan güdüdür.
Ayrıca Rothacker, tarihin asıl temelinin kavimlere dayandığının söylemenin de yanlış
olamayacağını düşünür. Ancak, kavim devletten farklıdır. Kavimlerin devlete dönüşebilmesi
için siyasi ve hukuki bir yapılanmaya gitmeleri gerekmektedir (Rothacker, 1955: 49). Çünkü
devlet, meşru bir temele dayalı olarak egemenliği elinde bulunduran “etkili bir iktidar
demektir” (Bolay, 2013: 78). Mehmet Kaplan, “Kültür ve Dil” adlı eserinde, devletleri devlet
yapan milletlerdir. Peki, “milletleri millet yapan amil nedir?” diye sorar. Ona göre bu soruyu
Rothacker, “kültür” diye yanıtlar (Kaplan, 1986: 27). Demek ki Rothacker için kültür, bir
milletin ya da kavmin birleştirici ve devindirici gücüdür.
Rothacker’a göre, kavim sözünden sadece aynı soydan gelen insan topluluğu ya da belli
toplum biçimleri altında kümelenmiş insan grupları anlaşılmamalıdır. Aynı şekilde kültür ve
medeniyet denildiğinde de bir takım insan gruplarının belli inanç ve değerlere göre yaşayan
ve yine iktisadi ve hukuki esaslar temelinde kümelenmiş bir topluluk olduğunu ifade etmek
yeterli gelmez. Rothacker kültürün asıl kaynağını açıklarken, Dilthey’in bir eserinde, eski
roma hukukunun nasıl ortaya çıktığını anlatırken Romalılar için ifade ettiği, “‘Romalılarla
birlikte yeni bir kavramlar dünyası şuur ufkunda beliriyor. Sanki yeni bir kara parçası suyun
yüzüne çıkıyor’” sözünden hareket ettiğini söyler (Rothacker, 1955: 49-50). Dolayısıyla,
Rothacker’a göre bir kavmin iyi anlaşılabilmesi için, o kavmin tarih sahnesinde ortaya
koymuş olduğu sistemin oluşmasını sağlayan gücün ya da özün ne olduğunun araştırılması
gerekir. Çünkü bir kavmin tarih sahnesinde kendine yer edinmesini ve gelişmesini sadece o
toplumun saygınlığıyla ve kudretiyle açıklamak yeterli değildir. Özellikle dikkate alınması
gereken şey, o kavmin yaşam biçiminde ifadesini bulan kendine özgü hayat tarzıdır. Burada
asıl kastedilen şeyin daha iyi anlaşılabilmesi için, günümüz batı dünyasına bakmak yararlı
olacaktır. Günümüz batı dünyasında insan dediğimizde “şeref” ve “haysiyet” özgün bir değer
olarak karşımıza çıkar. Ve yine, batı dünyasında insana özgü bir değer olarak “demokratik
hürriyet” anlayışı bireyin özgürlüğü fikrinde zirveye ulaşır. Rothacker’ın bunlara dikkat
çekmekteki amacı, kültürel ve siyasal olarak belli bir yapıya sahip olan kavimler için asıl olan
şeyin, insana uygun görülen biçimde bir yaşam tarzına sahip olmanın önemini göstermektir.
Tarihsel gelişme sürecinde her kavim belli bir biçimde kendine özgü bir hayat tarzı geliştirir.
İşte, kültür veya medeniyet denilen şey, bu şekillenme sürecidir. Dolayısıyla Rothacker’a göre
kültür, “bakım demektir”. Bu, arazinin işlenmesi konusunda “tarla bakımı”, insan
yetiştirmede “ruh bakımı” demektir. Hâsılı, kültür, bir kavmin kendi üslup ve tarzına göre
üretmesi, şekillendirmesi ve mümtaz eserlerini etiketlemesi demektir (Rothacker, 1955: 5152).
2.Hayat Tarzı ve Dünya Görünüşü
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Rothacker’a göre tarihsel gelişmelerin özünde kavimler bulunur. Ancak kavimlerin bir kültür
taşıyıcısı olabilmeleri için bir “form” kazanmış olmaları gerekir. Bu form hem siyasi hem de o
milletin kendince doğru bulduğu ve hayatın çeşitli alanlarında kendini açığa çıkaran bir
“hayat üslubu” olmalıdır. Hayat üslubu, insanların dış dünya ile kurdukları bağı gösteren
davranış biçimleridir. Dolayısıyla, kültür ve medeniyet özellikleri ancak, kültür taşıyıcısı olan
kavimlerin hayat tarzlarına bakılarak anlaşılabilir. Aslında, her medeniyetin görünüşünün
özünü de gerçeklik karşısındaki belli bir tutum, tavır alma oluşturur. İşte bu tavır alma, her
türlü gelişmenin ve düzenin başlangıcıdır (Rothacker, 1955: 58).
Rothacker, yeni bir kültür oluşumu denildiğinde, bunun “yeni bir dünya tablosu” ya da “yeni
bir dünya-perspektifi” demek olduğunu düşünür. Ona göre ortaya çıkan dünya-görünüşü ile
hayat tarzı birbirinden ayrılamaz. Dış dünya ile sürekli bir ilişki içinde olan insan,
çevresindeki objelerden yalnızca ilgisini çeken ya da dikkatini uyandıran objeleri algılar.
Çevreyi algılamada, algılayanın kişisel özellikleri, mesleği, yetişme tarzı, ilgileri ve alakaları
ile algılanan obje arasında daima bir korelasyon bulunur. Bu, aynı zamanda insan varlığının
açık bir kanunudur. Aynı ortamda bulunan bir grup insanın birbirinden farklı şeyler
görmelerinin temel nedeni budur. Böyle bir araştırma alanına hiçbir antropolog, felsefeci veya
doğa bilimcisi kayıtsız kalmamalıdır. Aksi durumda, insan kendi realitesine yabancı kalmış
olur. Gerçi böyle bir araştırma alanına karşı ilgisiz kalmak bile, iddia edilen bu kanunun
doğruluğunu ortaya koyar. Zira dış gerçeklikle ilgisi olmayan bir düşünür, sadece kendi
gerçekliği ile sınırlı kalır. Aklın bu somut formları ve bu formları düzene koyan kurallara
ilgisiz kalan kimselerin, bir medeniyetin yapısı hakkında düşünce üretmeleri çok zordur.
Çünkü belli bir toplum ile o toplumun bilinç içeriği arasındaki ilişkiyi anlamanın en iyi yolu,
o toplumun dilinin incelenmesiyle mümkündür. Sözgelimi, bir dilin sözlüğü incelenerek, o
dilde hangi objelerin özel bir kelime ile tespit edilmesini gerektirecek kadar değer verildiğini
anlamak mümkündür(Rothacker, 1955: 59-60).
Rothacker, kültür sürecini, hayat tarzlarının ve dünya görünümlerinin işlenip geliştirilmesi
olarak görür. Ona göre belli bir kültüre mensup olanlar, daima kültürlerini geliştirme çabası
içindedirler. Ancak, böyle kültürlerin somut gelişmeleri oldukça karışıktır. “Herder’den
Kant’a kadar, hatta Augustinus’tan beri,” tarih felsefesinde tüm kültürlerin ortak bir ruha ve
temele sahip oldukları iddia edilir. Bu düşünceye göre, “Çin, Mısır, Hint kültürleri” gibi
kültürlerin tek bir gelişmenin her aşamasındaki değişiklikler olduğu düşünülür. Dolayısıyla,
Rothacker, bu konuda Toynbee’nin “her kültür-çevresinin özelliğini” dikkate alarak mevcut
kültürleri, geçmiş kültürlerin devamı ya da onların kalıntıları üzerinde oluşup gelişen kültürler
olduğu düşüncesini oldukça gerçekçi bulur (Rothacker, 1955: 66). Tüm kültürler karşılıklı
olarak etkileşim halindedir. Bu etkileşim sonucunda her kültür diğer kültürlerden bir şeyler
alır. Büyük kültürlerin tarihi bir karakter kazanmaları, bu farklı kültürlerle girmiş oldukları
karşılıklı etkileşimlerin bir sonucu olarak tezahür eder. Rothacker’a göre kültürlerin bu
karşılıklı etkileşimleri, pratik alanda kendini gösterip dünya tablosunda değişimleri
tetikleyebileceği gibi, dünya tablosundaki büyümenin etkisiyle de pratik hayat alanları
etkilenebilir ve değişime uğrayabilirler (Rothacker, 1955: 67).
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Rothacker, tüm bu etkileşimlere rağmen, her kültürün kendi öz niteliğini koruduğunu ve
özellikle belli kültür alanlarında üretkenliklerini ortaya koyarak kendilerini gösterdiklerini
söyler. Bu, o kültürün, kültürün diğer alanlarına sahip olamayacağı anlamına gelmez. Ancak,
tarihe baktığımızda, her kültürün belirli alanlarda üstün başarılara sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Sözgelimi, Romalılar hukuk alanında, Yunanlılar felsefe alanında ve Çinliler
ahlaki bilgelik alanında olabildiğince üstün başarılar elde etmişlerdir (Rothacker, 1955: 68).
3.Tarihi Krizler
Rothacker, tarihi krizler kavramının, “Jokob Burckhardt’ın ‘Dünya Tarihi Üzerinde Görüşler’
adlı eseriyle popüler” olduğunu ve onun, tarihi krizleri, hız kazanmış süreçler olarak
tanımladığını söyler. Aynı zaman da Burckhardt’ın, “kavimlerin göçmeleri, istilalar ve iç
savaşlarla” ortaya çıkan basit krizler ile toplumsal bir temeli olan gerçek tarihi krizler arasında
ayrım yaptığını belirtir. Bu anlayışa göre, gerçek tarihi krizler, çok nadir olarak ortaya çıkan
ve sahip olduğu güçten dolayı dünyadaki olayları hızlandıran krizlerdir. Sözgelimi, Fransız
Devrim’i böyle bir krizdir. Tarihi krizler yalnızca siyasal ve toplumsal alanlarda oluşan krizler
değildir. Dolayısıyla, tarihi kriz kavramının iyi anlaşılabilmesi için “bütün kültür alanlarını
kucaklayan bir fenomenolojiye” ve tüm krizli süreçlerin “bir tipolojisine” gereksinim
duyulmaktadır. Sözgelimi, bir milletin dili tamamen değiştirildiğinde de bir krizden söz
edilebilir. Ancak, böyle bir kriz konusunda çok fazla durulmadığı halde, bir milletin din
değiştirmesi daha büyük bir kriz olarak görülmekte ve üzerinde daha fazla düşünce
üretilmektedir (Rothacker, 1955: 73).
Rothacker, tarihi krizler kavramı konusunda, Ortega Gasset ile Burckhardt arasında bir
karşılaştırma yaparak, Gasset’in “dünya” kavramını merkeze alarak konuya daha felsefi bir
ağırlık kazandırdığını düşünür. Rothacker, Gasset’in, tarihi krizler kavramını anlatırken
“nesil” kavramını kullandığını söyler. Nesil kavramıyla Gasset, her türlü entelektüel başarının
temelinde somut varlıklar olarak yaşayan insanların olduğunu, tarihi olayların, o olayı
gerçekleştiren insanlardan bağımsız düşünülemeyeceğini, yani “ide’lerin idelerden
çıkmadığını, bir dünya görüşünün hiçbir zaman sırf akıl mahsulü olmadığını” belirtmek ister
(Rothacker, 1955: 74). Rothacker’a göre, burada anlatılmak istenen şey, her türlü dünya
görüşünün temelinde hayatın bir zorunlu ihtiyacının olduğu düşüncesidir.
Kültür alanında krizler yaşanırken, “kültür yapısı, tabakalaşmış olarak” ortaya çıkar. Bir
kültür tabakası “üslup ve dünya-tablosu için,” temsilci işlevi görür. Bu temsilci tabaka, aynı
zamanda tüm tabakaları temsil eder. Diğer kültür tabakaları ise, temsilci işlevine sahip bu
kültür tabakasının altında gelişmelerini sürdürmeye devam ederler. Gelişmekte olan bu genç
kültür tabakalarından manevi verimliliği yeterli seviye ulaşan tabaka ilk sıraya, yani temsilci
durumuna geçiş yapar. “Bu geçişe kriz denir” (Rothacker, 1955: 81). Demek ki, kriz, bütünün
kültürel temsilinde tabaka değişikliğinin gerçekleşmiş olmasıdır.
Rothacker, milli kültür denildiğinde, çoğu kez üst tabakanın kültürünün anlaşıldığını, ancak
bu kültürün altında, geçmiş kültürlerin taşıyıcıları olarak görülen alt tabakalara rastlamanın da
mümkün olduğunu ifade eder. Ona göre bu, aynı zamanda “kültür bütünlüğünün üslup
değiştirmesi ile doğan krizlerde” ortadan kaldırılmış olan kültürlerin tekrar canlanmasının bir
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ifadesi olabilir (Rothacker, 1955: 84). O halde, böyle olmasında bir zorunluluk söz konusu
değildir. Öncelikle, alt tabaka tamamen ilkel olabilir. Ancak, ilkel kültürlerde de geçmiş
kültürler aslını kaybederek varlıklarını sürdürebilirler. Bilhassa, yerleşim birimlerinde geçmiş
toplumlarda kalan ve kutsal kabul edilen yatırlara, tapınaklara ve sunaklara dikkat edilmelidir.
“Buralarda batmış bir kültürün düşünce kalıpları devam edebilir ve bunların yeninden
canlanması da krizlere sebep olur.” Rothacker’e göre, bu, aynı zaman da kriz denilen tarihi
gelişmelerin anlaşılmasını sağlayan bir anahtardır (Rothacker, 1955: 84).
Sonuç
Bilinç sahibi tarihsel bir varlık olarak insan, tarihin akışında daima yeni arayışlara kendini
adamıştır. İnsan, sürekli değişmekte olan ve kendini yenileyerek geliştiren bir varlıktır. O, bir
yandan yeni icatlarda bulunurken diğer yandan geçmişin izini takip etmekten geri durmaz.
İşte, bu merakın en önemli araştırma alanlarından biri de tarihsel gelişme süreci olmuştur
(Aşkın, Durğun ve Geçit, 2017: 135). Geçmişin tüm izlerini kültür dünyasında bulmak
mümkündür. İnsan faaliyetlerinin bir biçimi olan kültür, tarihsel gelişmeyle birlikte var
olmuştur ve hep tarihsel süreç içinde varlığını sürdürmüştür. Kültürün varlığı tarihe dayanır.
Dolayısıyla, tarih ve tarihsel süreç anlaşılmadan, kültürün ne olduğu tam manasıyla açıklığa
kavuşturulamaz. “Her anlama bir yeniden üretimdir. Ve yeniden üretme ve anlam sürecini
aydınlatmak için iç deneyimden, kişiye özel durumların yaşantısından yola çıkmak” gerekir
(Dilthey, 2012: 38). Dolayısıyla, anlam dünyasının bir ifadesi olan tarihsel gelişmenin
dayanağı olarak kültür dünyası da ancak, bir takım toplumların yaşam stillerinden ve hayat
üsluplarından yola çıkılarak doğru biçimde anlaşılabilir.
Netice olarak, idealizmin en önemli temsilcilerinden biri olan Platon, idealar dünyası ve
nesneler dünyası diye birbirinden kesin çizgilerle ayırdığı iki dünya tasarlamıştır. Hegel ise,
ussal dünyayı gerçek dünyanın içine yerleştirerek tarih felsefesinde önemli bir yenilik yaparak
bu düalizmi aşmaya çalışmıştır. Rothacker’ın yaptığı da Hegel’in tinini kültür dünyasıyla
sınırlı tutmak olmuştur. Hegel’e göre tarihsel gelişme süreci tinin özgürlüğünü sergileme
sürecinden başka bir şey değildir (Arslan, 2017: 224-225). Rothacker’a göre de tarihsel
gelişme süreci, gücünü devlet ve onu oluşturan milletlerden alan ve yine, bu milletlerin
kendine has formunda ifadesini bulan hayat tarzı ve yaşam sitili denilen bütünün kültürel
temsilinde gerçekleşen tabaka değişikliğinden başka bir şey değildir.
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ÖZET
Angelman (Mutlu Kukla) sendromu, nörogenetik bir hastalıktır. Etiyolojisinde, maternal
kalıtılan 15q11-13 bölgesindeki mikrodelesyon rol oynamaktadır. Sendromun en belirgin
bulguları, ileri derecede gelişim geriliği, belirgin konuşma güçlüğü, mutlu yüz ifadesi,
beslenme, hareket ve denge problemleri ile davranış bozukluğudur. Sendromun oral ve dental
bulguları arasında ise; ince üst dudak, geniş ağız, belirgin alt çene ve prognati, dudak ve dilde
hipotoni, dilde pamukçuk, sürekli ağız açıklığına bağlı ağız dışına salya akışı, dilin önde
konumlanması ve buna bağlı diastemalı dişler bulunmaktadır. Bu çalışmada, sedasyon altında
tedavi edilen ve 30 ay boyunca takip edilen, 5.5 yaşındaki Angelman sendromlu bir hastanın
medikal, oral ve dental bulgularının ve tedavi prosedürünün sunulması ile literatüre katkı
sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk diş hekimliği, nörogenetik hastalık, Angelman sendromu, ağız
sağlığı
ORAL FINDINGS AND DENTAL TREATMENT PROCEDURE OF
ANGELMAN SYNDROME: 30 MONTHS FOLLOW-UP
ABSTRACT
Angelman (Happy Puppet) syndrome is a neurogenetic disease. As for its aetiology,
microdeletion in maternally inherited chromosome 15q11-13 plays a role. The most
significant signs and symptoms of syndrome include severe growth retardation, significant
speech impairment, happy demeanor, feeding, movement or balance disorders, and behaviour
disorder. Oral and dental signs of syndrome include thin upper lip, wide mouth, prominent
mandible and prognathism, hypotonia on lips and tongue, candidiasis on tongue, drooling due
to open mouth, protruding tongue and associated wide-spaced teeth. The aim of this study was
to present medical, oral and dental findings a 5.5 years old patient with Angelman syndrome
who was treated under sedation and followed for 30 months.
Keywords: Pediatric dentistry, neurogenetic disease, Angelman syndrome, oral hygiene
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1.GİRİŞ
Angelman sendromu, 1965 yılında tanımlanan nörogenetik bir hastalıktır (Angelman, 1965).
Etiyolojisinde, maternal kalıtılan 15q11-13 bölgesindeki mikrodelesyon rol oynamaktadır
(Gorlin ve ark. 1990). Prevalansı, her canlı doğumda 1/20.000-1/52.000 olarak
bildirilmektedir (Kyllerman 1995). Sendromun en belirgin bulguları, ileri derecede gelişim
geriliği, belirgin konuşma güçlüğü, mutlu yüz ifadesi, beslenme, hareket ve denge problemleri
ile davranış bozukluğudur. Ayrıca, epileptik nöbetler, tendon reflekslerinde artış, uyku
bozukluğu, suya aşırı ilgi, sık el çırpma, mikrosefali, hipopigmente cilt ve gözler, yutma
güçlüğü, aşırı çiğneme alışkanlığı ve göz altı morlukları sendroma eşlik edebilmektedir
(Gorlin ve ark. 1990).
Sendromun oral ve dental bulguları arasında ise; ince üst dudak, geniş ağız, belirgin alt çene
ve prognati, dudak ve dilde hipotoni, dilde pamukçuk, sürekli ağız açıklığına bağlı ağız dışına
salya akışı, dilin önde konumlanması ve buna bağlı diastemalı dişler bulunmaktadır (Gorlin ve
ark. 1990; Clayton-Smith ve Laan 2003; De Queiroz ve ark. 2013). Nadir olarak, dudak veya
damak yarığı da görülebilmektedir (Gorlin ve ark. 1990).
Bu çalışmada, Angelman sendromunun medikal, oral ve dental bulgularının ve tedavi
prosedürünün sunulması ile literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

2. OLGU SUNUMU
Angelman tanısı konulan 5.5 yaşındaki kız hasta, dişlerindeki çürükler ve ağrı şikayetiyle
ebeveynleri tarafından kliniğimize getirilmiştir. Hastanın dosyasının incelenmesi sonucu,
sendromun ilk tanısının 1 yaşında konulduğu ve yapılan genetik analiz sonucu 15q11.2
bölgesinde mikrodelesyon tespit edildiği görülmüştür. Hasta, sağlıklı geçirilen bir gebelik
sonucu, 38. haftada sezaryan doğum ile 3 kg ağırlığında ve 52 cm boyunda doğmuştur.
Ailenin tek çocuğu mevcut olup, anne ve baba arasında akraba evliliği bulunmamaktadır.
Alınan medikal hikaye doğrultusunda hastanın, 2 aylıkken mide operasyonu geçirdiği,
jeneralize tip epilepsi tanısı ile tedavi gördüğü, düzenli epileptik ilaç kullanımıyla nöbetlerin
kontrol altına alındığı öğrenilmiştir.
Hasta, sık kusma şikayetinden dolayı 4 aylıkken anne sütü almayı bırakmış, 4 ay-3 yaş arası
biberon kullanarak mama ile beslenmiştir. Vejeteryan olarak beslenen hastanın, ebeveynleri
tarafından ara öğünlerde sıklıkla şekerli gıdalar tükettiği belirtilmiştir. Hastanın suya aşırı
ilgisi olduğu öğrenilmiştir. Hastanın zeka seviyesinin düşük olduğu, tuvalet alışkanlığının
olmadığı ve 4.5 yaşında yürümeye başladığı öğrenilmiştir. Hastanın boyunun 110 cm,
kilosunun 20 kg olduğu ve fiziksel gelişiminin normal sınırlar içerisinde olduğu
belirlenmiştir. Hastanın ilk süt dişinin 6 aylıkken sürdüğü öğrenilmiştir. Hastanın ağız
solunumu yaptığı ve dil itimi alışkanlığı olduğu öğrenilmiştir. Hastanın elinin yan kısmını
emme ve sürekli ağzına birşeyler alma alışkanlığının son zamanlarda arttığı ve ailenin bu
sorundan dolayı emzik verdiği öğrenilmiştir. Hasta kliniğe ilk getirildiğinde, yürüme ve denge
problemi olduğu, konuşamadığı, yüzünde mutlu bir ifade olduğu, üst dudağın ince, ağzın açık
ve buna bağlı salya akışı olduğu görülmüştür.
Frankl Davranış Skalası’na göre 1 skoruna sahip olan hastanın klinik koşullarda muayenesi
yapılamadığından, hastanın ebeveyninden bilgilendirilmiş onam formu alındıktan sonra
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midazolam ile sedasyon altında (Dormicum®) muayenesi yapılmıştır. Yapılan muayene
sonucu, ağız mukozası, frenilum, dil ve dişeti normal olarak izlenmiştir. Hastanın ön bölge
dişleri arasında diastema olduğu, ön açık kapanışı olduğu, plak indeksinin düşük olduğu tespit
edilmiştir. Hastanın ağzında 20 adet süt dişi olduğu, dişlerin boyutlarının, şeklinin, renginin
ve mineralizasyonunun normal olduğu görülmüştür. Süt molar dişlerinde dentin çürüğü
olduğu tespit edilmiş, çürük dişler kompomer dolgu (Twinky Star, Voco, Germany) ile restore
edilmiştir. Hastanın periyodik olarak kontrol edilmesi planlanmış, ebeveyne oral hijyen
eğitimi verilmiştir.
Hastanın 30 ay boyunca 3’er ay ara ile yapılan kontrollerinde, oral hijyeninin iyi, ağız içi plak
akümülasyonunun düşük, restorasyonların sağkalımının yüksek olduğu görülmüştür. Ailenin
oral hijyen hakkındaki bilgi düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Hastanın ise diş hekimi
korkusunun azalıp, kooperasyonunun arttığı görülmüştür. Daimi dişlenme sürecinin
kronolojik yaşı ile uyumlu olduğu belirlenmiş, sadece daimi üst ön kesici dişlerinde
çapraşıklıklar olduğu görülmüştür. Rutin kontrollerle hastanın daimi dişlenme döneminde de
kontrollerinin devam edilmesine karar verilmiştir.
3.TARTIŞMA,SONUÇ VE ÖNERİLER
Angelman sendromunun tanısı, klinik bulgularının yanı sıra genetik testlerle
doğrulanmaktadır. 15q11-13 delesyonlu kromozom anneden kalıtıldığında Angelman
sendromunu, babadan kalıtıldığında Prader-Willi sendromunu oluşturmaktadır. Angelman
sendromunu düşündüren fakat genetik olarak doğrulanamayan hastalar, MECP2 geni
mutasyonu ile Rett Sendromu olarak tanımlanmaktadır (Gorlin ve ark. 1990; Jedele 2007).
Mowat-Wilson, ATR-X (X'e bağlı alfa-talasemi/mental retardasyon sendromu), PhelanMcDermid sendromları ise fenotipik özellikleri ile Angelman sendromuna benzemektedir
ancak farklı genlerin mutasyonu sonucunda oluşmaktadırlar (Gibbons ve Higgs 2000;
Garavelli ve Mainardi 2007; Phelan 2008) Ayrıca, Angelman sendromu tipik EEG
anomalileri ile Lennox Gastaut ve West sendromundan ayrılmaktadır (Van Buggenhout ve
Jean-Pierre 2009).
Hastada Angelman sendromunun oral ve dental bulguları arasında belirtilen, ince üst dudak,
ağız dışına salya akışı, dilin önde konumlanması ve diastemalı dişler bulunmaktadır. Sarkar
ve ark. (2011), 6.5 yaşındaki hastalarında özellikle anterior dişlerde yaygın çürük
görüldüğünü rapor etmişlerdir. Queiroz ve ark. (2013) da, 12 yaşındaki hastalarının posterior
dişlerinde yaygın ve derin çürükler olduğunu bildirmişler, aynı araştırmacılar 3 yaşındaki bir
diğer hastada ise çürük lezyonuna rastlamadığını belirtmişlerdir.. Hastamızda ise, dentin
seviyesinde oklüzal çürükler bulunmaktadır, ancak arayüz çürüklerine veya düz yüzey
çürüklerine rastlanmamıştır. Bu sonuçta, ebeveynin ilgisinin etkili olduğu düşünülmektedir.
Yapılan bir çalışmada, Angelman sendromlu bir olguda tek köklü ve tek kanallı daimi ikinci
büyük azı dişe, diğer bir olguda da hipomineralize ve hipoplastik süt azı dişlere rastlandığı
bildirilmiştir (De Queiroz ve ark. 2013). Süt dişlenme döneminde olan hastamızda, hastanın
yaşı, mevcut çürük derinliği ve kooperasyon sorunu göz önüne alındığında, radyografi
alınması gerekli ve etik görülmemiştir. Dolayısıyla kök veya kemik anomalileri tespit
edilememiştir ancak mevcut süt dişlerinde klinik olarak herhangi bir gelişimsel anomaliye
rastlanmamıştır.
Angelman sendromlu hastalarda belirgin alt çene prognatisi olduğu bildirilmesine karşın,
hastamızda sadece ön açık kapanış bulunmaktadır.
Etiyolojisinde, hastanın ağız
solunumunun, dilin önde konumlanmasının, sürekli ağzına birşey alma, elini emme ve
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biberon/emzik kullanma alışkanlıklarının rol oynadığı düşünülmüştür. Ancak bazı
araştırmacılar, ön açık kapanış, göz altı morlukları, ince üst dudak, uzun ve ince yüz tipi,
genişlemiş ve önde konumlanan dil özelliklerinin sendromun fenotipik bulguları mı yoksa
ağız solunumunun yol açtığı bulgular mı olduğunun araştırılması gerektiğini vurgulamışlardır
(De Queiroz ve ark. 2013). Diastemaların kapatılmasında Angelman sendromlu çocuklarda
sabit ortodontik tedavi yapılabildiğini bildiren çalışmalar bulunmasına karşın (Murakami ve
ark. 2008), hastaların kooperasyon problemi ve epilepsi hikayeleri yapılabilecek ortodontik
tedavileri kısıtlamaktadır.
Özel ihtiyacı olan hastalar kategorisinde yer alan Angelman sendromlu hastalar, motor
becerilerinin ve zeka seviyelerinin düşük olmasından dolayı yetersiz oral hijyene sahiptirler
ve sürekli ilaç kullanımının da etkisiyle yüksek çürük risk grubu içerisine girmektedirler. Bu
nedenle, hastaların düzenli dental muayeneden geçirilip, topikal flor uygulamaları ile
koruyucu tedavilerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Bu hastaların yaşam kalitelerini
arttırabilmek için multidisipliner tedavi programınlarına pedodontistlerin de eklenmesini
önermekteyiz.
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ÖZET
İkiz diş, füzyon ve geminasyon oluşumlu şekil anomalisi olan dişler için kullanılan bir
terimdir. Füzyon, iki ayrı diş germinin birleşmesi ile oluşmaktadır. Geminasyon ise tek bir diş
germinin ikiye ayrılması ile oluşur. Füzyon ve geminasyonun özellikle süt dişlerinde erken
teşhis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bildiride, bölgemizde süt dişlenmede tespit
edebilen ikiz diş olgularının görülme sıklığının retrospektif olarak değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışma için, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Pedodonti Kliniği’ne 2015-2018 yılları arasında başvuran ve herhangi bir sebeple
panoramik film çekilmiş, 5-8 yaşlarındaki hastalar seçilmiştir. Süt dişlerinde ikiz diş görülen
hastalar belirlenmiştir. İkiz dişler, cinsiyet, yaş ve dişlerin lokalizasyonları dikkate alınarak
tiplerine göre sınıflandırılmıştır. Çalışmada yaşları 5-8 arasında değişen 2078 çocuğa ait
panoramik film incelenmiştir. Bu hastaların %0.24’ünün süt dişlerinde, 4’ü unilateral, 1’i
bilateral olmak üzere toplam 6 ikiz diş oluşumuna rastlanmıştır. İkiz dişlerin cinsiyete göre
dağılımında anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0.05). Tiplerine göre sınıflandırıldığında, en
fazla Tip 1 grubunda ikiz dişe rastlanmıştır. 1 olgu geminasyon, 5 olgu füzyon olarak
adlandırılmıştır. Lokalizasyon olarak, geminasyon üst sağ çenede görülmüştür. Füzyon olan
dişlerin ise tamamı alt çenede yerleşmiştir. Sonuç olarak, süt dişlerinde ikiz diş oluşumuna
düşük bir oranda rastlanmıştır. Genel olarak düşük prevelansından dolayı, bu dişler
önemsenmediği takdirde, gerek oral sağlık gerekse ortodontik açıdan daimi dişlenmede farklı
komplikasyonlar oluşabileceği unutulmamalıdır. Özellikle süt dişlenme döneminde ikiz
dişlerin erken tanı ve tedavisi ile ileride oluşabilecek ciddi dental problemlerin önüne
geçilebileceği ve daimi dişlenme dönemindeki tedavi maliyeti ve sürelerinin ciddi oranda
düşürülebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dental anomali, İkiz Diş, Füzyon, Geminasyon

PREVALENCE OF TWIN TEETH IN PRIMARY DENTITION: A RETROSPECTIVE
STUDY

ABSTRACT
Twin teeth is a term used for teeth with shape anomalies that fusion and gemination. Fusion is
formed by two different teeth germ. Gemination is formed by seperating a single tooth germ.
Early diagnose of fusion and gemination especially in primary teeth is importance on
dentition. Aim of the study is retrospective evaluation of the prevalence of twin teeth cases
that can be detected in primary teeth in our region. The patients with ages 5-8, who visited
Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric
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Dentistry at the years between of 2015-2018 and taken a panoramic film for any reason, were
added to study. Patients with twin teeth in primary dentition were identified. Twin teeth are
categorized according to their types, gender, age and localization. In this study, 2078 children
aged between 5-8 years were examined. We determined 6 twin teeth (0.24%) and 4 of them
were unilateral and 1 of them is bilateral. There was no significant difference of twin teeth
with gender (p>0.05). When classified according to type of twin teeth are found mostly in the
Type 1 group. One case was classified as gemination and 5 cases were classified as fusion.
Gemination was seen in the right maxilla. All fusion cases are found in mandibula. As a
result, twin teeth cases can be seen rarely in the primary teeth. Because of its low prevalence,
it should be noted that if these teeth are ignored, there may be different complications in oral
health and orthodontic problems on permanent dentition. Early diagnosis and treatment of
twin teeth, especially in the period of primary dentition, can prevent serious dental problems
that may occur in the future in permanent dentition and cost of treatment and treatment time
can be reduced significantly.
Keywords: Dental anomalies, twin teeth, fusion, gemination

1.GİRİŞ
Dişlerdeki sayı ve şekil anomalileri genellikle rutin muayeneler sırasında radyolojik
tetkiklerle birlikte kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Füzyon ve geminasyon, dişlerde nadir
olarak da olsa görebildiğimiz sayı ve şekil anomalilerindendir (Çelenk, 1990).
Tanım olarak füzyon ve geminasyon klinik teşhislerinde güçlük yaşanabilmektedir. Bu
nedenle ‘çift diş’ veya ‘ikiz diş’ terimleri her ikisini de ifade edecek şekilde
kullanılabilmektedir (Gellin, 1984; Duncan ve Helpin 1987).
Füzyon, iki ayrı diş germinin birleşmesi ile oluşmaktadır. Birleşme, dişlerin gelişim evresine
bağlı olarak tam ya da tam olmayan birleşme olarak gerçekleşir (Altun vd., 2005).
Kaynaşmalar sonucunda gelişecek iki diş yerine tek bir diş geliştiği için daimi dişlenmede
hipodonti görülmektedir (Ulukapı, 1992; Velasco vd., 1997).
Geminasyon tek bir diş germinin ikiye ayrılması ile oluşur. Germ ikiye bölünerek hacmi
artarken biçim anomalisi olarak kesici kenarda çentik de görülebilmektedir. Sonuçta; bu
hastalarda geniş kronlu dişler görülür, ancak diş sayısı normaldir (Ulukapı, 1992; Velasco
vd., 1997).
İkiz dişler ile ilgili anomalilerin etiyolojisi hala tam olarak bilinmemekle birlikte; birtakım
fiziksel etkenler, basınç, travma veya gelişmekte olan dişlerin teması sonucu dişleri
birbirinden ayıran epitel dokunun nekroz olduğu ve bunun da füzyona sebep olduğu
düşünülmektedir. Buna ilaveten bazı yazarlar etiyolojik faktörler olarak otozomal dominant
kalıtımın da etkili olabileceğini bildirmektedirler (Pereira vd., 2000; Altun vd., 2005).
Sıklıkla anterior dişlerde rastlanılan geminasyon ve füzyon olguları, görünümleri nedeniyle
hastalarda estetik kaygılar yanında dişlerde görülen morfolojik farklılıklar nedeniyle; çürüğe
ve periodontal hastalıklara daha yatkın olduğu ve bazı olgularda endodontik tedavinin
güçlükle gerçekleştirildiği bildirilmiştir (Çelenk, 1990; Ulukapı, 1992; Velasco vd., 1997). Bu
olgularda ortodontik sorunlara da sıklıkla rastlanmaktadır. İki normal diş füzyonunda, diş
dizisinde diastemalar görülebilmektedir. Sürnümerer bir diş ile diş dizisine ait normal bir diş
füzyonu gerçekleştiği zaman ise yer darlığı ve çapraşıklıklar görülebilmektedir (Saygı, 2016).
Füzyon ve geminasyonun özellikle süt dişlerinde erken teşhis edilmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu şekilde onların yerini alacak daimi dişlerdeki hipodonti veya ikiz oluşumlar
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da önceden tahmin edilerek, daha iyi bir inceleme ve tedavi planı olanağı sağlanabilecektir
(Çelenk, 1990).
Bu bildiride, bölgemizde süt dişlenmede tespit edebilen ikiz diş olgularının görülme sıklığının
retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma için, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti
Kliniği’ne 2015-2018 yılları arasında başvuran ve herhangi bir sebeple panoramik film
çekilmiş 5-8 yaşlarındaki 2520 hastanın radyografileri incelenmiş, çalışma için dişlerin net
görüldüğü 2078 hastanın panoramik filmi seçilmiştir. Kendi aralarında kalibre olan iki
araştırmacı tarafından, panoramik filmler değerlendirilerek, süt dişlerinde ikiz diş
(geminasyon ve füzyon) görülen hastalar belirlenmiştir. İkiz dişler, cinsiyet, yaş ve dişlerin
lokalizasyonları dikkate alınarak değerlendirilmiş, Aguiló vd.’nin (1999) sınıflamasına göre
tiplerine göre sınıflandırılmış, eşlik eden diğer dental anomaliler kaydedilmiştir.
Aguiló ve vd.’nin sınıflamasına göre ikiz dişler;
Tip 1: Bifid kron ve tek köke sahip ikiz diş
Tip 2: Geniş kron ve geniş köke sahip ikiz diş
Tip 3: İki kaynaşmış kron ve iki konik köke sahip ikiz diş
Tip 4:İki kaynaşmış kron ve iki kaynaşmış köke sahip ikiz diş olarak sınıflandırılmıştır
(Aguiló vd., 1999).
Hastalar kliniğe tekrar davet edilerek, gerekli tedavileri ve kontrolleri yapılmıştır.
Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS (Version 20) yazılım paket programı ile yapılmıştır.
Veriler yüzde ve sayısal değerler kullanılarak çapraz tablo haline getirilmiştir. Değişkenler
için tek değişkenli düzenlerde ki-kare testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul
edilmiştir.
3.BULGULAR
Çalışmada yaşları 5-8 arasında değişen 996 (%47.93) kız, 1082 (%52.07) erkek çocuğa ait
2078 panoramik film incelenmiştir. Hastaların yaşa ve cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı
Yaş

5
6
7
8
Toplam

Cinsiyet
Kız
Erkek
n (%)
n (%)
106 (%10.64)
103 (%9.51)
286 (%28.71)
307 (%28.37)
309 (%31.02)
340 (%31.42)
295 (%29.61)
332 (%30.68)
996 (%47.93) 1082 (%52.07)

Toplam
n (%)
209 (%10.05)
593 (%28.53)
649 (%31.23)
627 (%30.17)
2078 (%100)

Bu hastaların %0.24’ünün süt dişlerinde, 4’ü unilateral, 1’i bilateral olmak üzere toplam 6 ikiz
diş oluşumuna rastlanmıştır. İkiz dişlerin 3’ü kız (%60), 2’si erkek (%40) hastada olup, ikiz
dişlerin cinsiyete göre dağılımında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır
(p>0.05).
İkiz dişler tiplerine göre sınıflandırıldığında, %50’sinin tip 1, %33.3’ünün tip 4, %16.7’sinin
ise tip 3 olduğu belirlenmiştir. Tip 2 sınıflandırılmasında hiçbir dişe rastlanmamıştır.
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Geminasyon ve füzyonun ayrımında ark üzerindeki diş sayısının değişip değişmemesi esas
alınmış, 1 olgu (tüm hastaların %0.05’i) geminasyon, 5 olgu (tüm hastaların %0.24’ü) füzyon
olarak adlandırılmıştır. Geminasyon 1 kız hastada, füzyon ise 2 kız, 2 erkek hastada
görülmüştür.
Lokalizasyon olarak, geminasyon üst sağ çenede lateral kesici dişte
görülmüştür. Füzyon olan dişlerin ise tamamı alt çenede olup 3’ü (%60) sağ, 2’si (%40) sol
çenede bulunmaktadır. Füzyon olmuş dişlerin 3’ünün lateral kesici ve kanin dişlerin
birleşmesi ile, 1’inin ise lateral kesici ile sürnumerer dişin birleşmesi ile oluştuğu
belirlenmiştir. İkiz dişlerin cinsiyet, yaş, lokalizasyon ve tiplerine göre dağılımı Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2. İkiz dişlerin cinsiyet, yaş, lokalizasyon ve tiplerine göre dağılımı
İkiz
diş
1.

Cinsiyet Yaş
Kız

5

2.

Kız

5

3.

Kız

6

4.

Kız

6

5.

Erkek

6

6.

Erkek

8

Lokalizasyon

Tip

Füzyon/Geminasyon

Sağ alt çene
lateral kesici-kanin diş arasında
Sağ üst çene
lateral diş
Sağ alt çene
lateral kesici-kanin diş arasında
Sol alt çene
lateral kesici-kanin diş arasında
Sol alt çene kanin-sürnumerer diş
arasında
Sağ alt çene
lateral kesici-kanin diş arasında

Tip
3
Tip
1
Tip
1
Tip
1
Tip
4
Tip
4

Füzyon
Geminasyon
Füzyon
Füzyon
Füzyon
Füzyon

Bilateral füzyon görülen bir olguda, alttaki 2 daimi lateral kesici dişin konjenital olarak eksik
olduğu tespit edilmiştir. Diğer olgularda, ikiz diş oluşumlarına herhangi bir dental anomalinin
eşlik etmediği saptanmıştır. İkiz dişlerin, %50’sinde çürük oluşumu tespit edilmiştir.
4.TARTIŞMA,SONUÇ VE ÖNERİLER
Diş gelişimi sırasında oluşan duraksamalar ve bozulmalar dişlerde anomalilerin görülmesine
neden olabilmektedir. Bunun sonucunda süt ve daimi dişlerde şekil, boyut, sayı,
mineralizasyon ve lokasyon anomalileri görülebilmektedir (Altun vd., 2005; Batra vd., 2005;
Kılınç vd., 2014; Gomes vd., 2014). Dişlerdeki şekil anomalileri genellikle rutin muayeneler
sırasında ortaya çıkmaktadırlar. İkiz diş, füzyon ve geminasyon oluşumlu dişler için
kullanılan bir terimdir. Çalışmalarda, süt dişlerinde ikiz diş görülme oranının daimi dişlerden
daha fazla olduğu belirtilmektedir (Tasa ve Lukacs, 2001; Hamasha ve Al-Khaateb, 2004;
Gündüz ve Açıkgöz, 2006). Bu bilgiden yola çıkarak, çalışmamıza sadece 5-8 yaşlarındaki
çocukların süt dişleri dahil edilmiştir.
İkiz dişlerin prevalansını belirlemek için dünyanın farklı bölgelerinde birçok epidemiyolojik
araştırma yapılmıştır (Velasco vd., 1997; Tasa ve Lukacs, 2001; Hamasha ve Al-Khaateb,
2004; Gomes vd., 2014; Kılınç vd., 2014). Sonuçlar, diş anomalilerinin prevalansında
bölgesel ve ırksal farklılıklar olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalarda, Asya ülkelerinde
ikiz diş görülme prevalansının, Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduğu belirtilmektedir
(Tasa ve Lukacs, 2001; Wu vd., 2010). Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde ikiz diş
görülme oranını; Almaz vd. (2017) Kırıkkale’de %0.16, Kılınç vd. (2014) İzmir’de %0.37,
Bayram vd. (2011) İstanbul’da %0.4, Sümer vd. (2004) Samsun’da %0.5, Aydınbelge vd.
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Kayseri’de (2017) %0.74 olarak rapor etmişlerdir. Çalışmamızda da, ikiz diş görülme oranı
literatürle uyumlu olarak %0.24 olarak bulunmuştur.
İkiz diş terimi, füzyon ve geminasyon terimlerinin ikisini birden kapsamaktadır. Ancak,
füzyon ve geminasyon klinik olarak benzer görünümleri olan farklı diş anomalileridir (Altun
vd., 2005; Kılınç vd., 2014). 1979'da füzyon ve geminasyon terimini kullanmak için “iki diş”
kuralı getirilmiştir. Buna göre iki birleşik diş, iki adet diş olarak sayılır ve toplam diş sayısı
normal bulunursa, füzyon olarak adlandırılır. Dişler sayıldığında diş sayısı bir fazla bulunursa,
geminasyon olarak adlandırılır (Peretz ve Breniak, 1992; Altun vd., 2005; Bharghav vd.,
2012). Çalışmamızda füzyon ve geminasyonu ayırt edebilmek için iki diş kuralı uygulanmış,
1 olgu geminasyon, 5 olgu füzyon olarak adlandırılmıştır.
Aydınbelge vd.’nin (2017) 4-7 yaş arasındaki 17268 çocukta yürüttükleri çalışmasında,
çalışmamızla aynı metot kullanılarak Aquilo vd.’nin (1999) sınıflamasına göre ikiz dişler
sınıflandırılmıştır. En çok ikiz diş Tip 4 grubunda tespit edilmiş, bunu sırasıyla Tip 2, Tip 1
ve Tip 3 grupları takip etmiştir. Çalışmamızda ise en fazla tip 3 grubunda ikiz diş belirlenmiş,
tip 2 grubunda herhangi bir ikiz dişe rastlanmamıştır. Çalışmalar arasındaki farklılıklara,
örneklem sayısının ve bölgesel farklılıkların yol açmış olabileceği düşünülmektedir.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, ikiz diş oluşumunun cinsiyetten bağımsız olduğu
görülmüştür (Tasa ve Lukacs, 2001; Wu vd., 2010; Şekerci vd., 2011; Almaz vd., 2017;
Aydınbelge vd., 2017). Çalışmamızda da, ikiz dişlerin cinsiyetler arasında dağılımında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Çalışmamızda ikiz diş oluşumu en çok alt çenede görülmüştür. Bu sonuç, birçok çalışma ile
benzerlik göstermektedir (Kreiborg vd., 1994; Aydınbelge vd., 2017; Shilpa vd., 2017).
Ancak, ikiz diş oluşumunun üst çenede fazla olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır
(Knezevic vd., 2002; Kılınç vd., 2014). Bu çalışmalardaki farklılıklarda, yaş gruplarındaki
farklılıların ve daimi ve süt dişlerinin çalışmaya beraber dahil edilmesinin rolü olduğu
düşünülmektedir. Üst çene süt dişlerindeki ikiz diş oluşumu lateral dişte görülürken, alt
çenedeki tüm ikiz dişler süt lateral-kanin dişler arasında görülmüştür. Bu sonuç, önceki
çalışmalarla benzerdir (Duncan ve Helpin, 1987; Knezevic vd., 2002; Chunawalla vd., 2011;
Kılınç vd., 2014).
İkiz diş oluşumu, unilateral veya simetrik olarak bilateral görülebilmektedir. Yapılan
çalışmalarda süt dişlerinde, bilateral ikiz diş görülme oranı %0-%0.16 olarak rapor edilmiştir
(Duncan ve Helpin, 1987; Aguiló vd., 1999; Şekerci vd., 2011; Kılınç vd., 2014; Aydınbelge
vd., 2017). Çalışmamızda da bilateral ikiz diş görülme oranı %0.05 olarak bulunmuştur. Bu
hastadaki bilateral ikiz diş oluşumu, Aydınbelge vd. (2017)’ nın çalışması ile paralel olarak
alt çenede görülmüştür.
Füzyon, iki normal diş arasında olabileceği gibi, normal bir dişle sürnümerer diş arasında da
olabilmektedir (Duncan ve Helpin, 1987; Pereira vd., 2000; Altun vd., 2005; Anantharaj vd.,
2010). Böyle bir durumda ark üzerindeki diş sayısı normal olduğundan geminasyon ile
karıştırılabilmektedir. Sürnumerer dişlerin şekli konik olduğundan, kaynaşmış olan kronların
iki yarısında farklılıklar gösterir, böylece geminasyon ile ayrımı yapılabilir (Bharghav vd.,
2012). Bu çalışmada da, 1 olguda sol alt çenede lateral diş ile sürnumerer diş arasında füzyona
rastlanmıştır.
Çalışmalarda, füzyon görülen süt dişlerinin altındaki daimi dişlerde hipodonti görülebileceği
bildirilmiştir (Şekerci vd., 2011; Chachra ve Sharma, 2011; Kılınç vd., 2014). Çalışmamızda,
bilateral füzyon görülen 1 hastada alttaki daimi lateral dişlerde eksiklik saptanırken,
unilateral füzyon görülen 3 olguda daimi diş eksikliğine rastlanmamıştır.
Yapılan çalışmalarda, ikiz dişlerin morfolojisinden dolayı tam temizlenemediği, dolayısıyla
diş çürüğü sayısının daha fazla olduğu belirtilmektedir (Duncan ve Helpin, 1987; Wu vd.,
2010; Kılınç vd., 2014). Çalışmamızda da, ikiz dişlerin %50’sinde çürük tespit edilmiştir.
Hastaların tedavi planlaması ve daimi dişlenme döneminde oluşabilecek problemler açısından
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süt dişlerindeki ikiz dişlerin tespiti önemlidir. Bu dişler çoğu zaman asemptomatiktir ancak,
çürüğe yatkın olmaları açısından dikkat edilmelidir. İkiz süt dişlerinde, köklerin hacmi nedeni
ile rezorbsiyonda gecikmeler görülebilmektedir.Bu durum, yerine gelecek daimi dişlerde
ektopik sürmelere veya sürmede gecikmelere yol açabilmektedir (Duncan ve Helpin, 1987;
O’Carroll, 1990).
İkiz dişlerin geniş kron morfolojisi, tedavi sırasında estetik beklentilerin karşılanması, bu
beklentileri karşılarken pulpanın ve biyolojik dişeti genişliğinin korunmasının zorluğu
açısından sorun teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra, hem geniş diş boyutu hem de diş
eksiklikleri dental ark boyutlarında düzensizlikler yaratarak, ortodontik problemlere yol
açabilmektedir İkiz dişlerin tedavilerinde literatürde çeşitli multidisipliner tedavi yöntemleri
rapor edilmiş, ortaya çıkabilecek problemler için farklı seçenekler sunulmuştur (Altun vd.,
2005; Neville vd., 2009).
Ender olarak görülen arka grup dişlerin füzyonuna çoğunlukla otodental sendromlar eşlik
etmektedir (Lowel ve Soloman, 1964). Bu anomalilere neden olabilen çeşitli sendromların diş
hekimi tarafından ön teşhisinin konulması ile ilgili bölümlere yönlendirilmesi sağlanmış
olacaktır.
Sonuç olarak, süt dişlerinde ikiz diş oluşumuna düşük bir oranda rastlanmıştır. Ancak, genel
olarak düşük prevelansından dolayı bu dişler önemsenmediği takdirde, gerek oral sağlık
gerekse ortodontik açıdan daimi dişlenmede farklı komplikasyonlar oluşabileceği
unutulmamalıdır. Özellikle süt dişlenme döneminde ikiz dişlerin erken tanı ve tedavisi ile
ileride oluşabilecek ciddi dental problemlerin önüne geçilebileceği ve daimi dişlenme
dönemindeki tedavi maliyeti ve sürelerinin ciddi oranda düşürülebileceği düşünülmektedir.
Düzenli kontroller ve multidisipliner tedavi yaklaşımları ile bu hastaların rehabilite
edilebilemektedir. Klinisyenlerinin rutin muayene sırasında ikiz dişlerin de dahil olduğu olası
dental anomaliler konusunda dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.
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geminasyon) görülme prevalansı. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2014;20: 122-128.
18. Knezevic S, Travan Z, Tarle J, Sutalo B,Janković B, Ciglar I. Double tooth: coll.
Antropol 2002;26(2):667-672.
19. Kreiborg S, Egemark‑Erickson I, Jensen BL, Nystrom M. Disturbances of occlusal
development and function. In: Koch G, Modeer T, Poulsen S, Rasmussen P, editors.
Pedodontics: A Clinical Approach. Copenhagen: Munksgaard, 1994.p. 275‑292.
20. Lowel RJ, Soloman AL. Fused teeth. J Am Dent Assoc. 1964; 68:762-763.
21. Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouquopt JE. Oral and Maxillofacial Pathology.
St Louis: 3th ed., Saunders, 2009; p: 84-99.
22. O’Carroll MK. Fusion and gemination in alternate dentitions. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol 1990;69(5):655.
23. Pereira AJ, Fidel RA, Fidel SR. Maxillary lateral incisor with two root canals: fusion,
gemination or dens invaginatus? Brazilian dental journal. 2000;11(2):141-146.
24. Peretz B, Breniak N. Fusion of primary mandibular teeth: report of case. J Dent Child
1992;5(2):366-368.
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ÇOCUKLARDA ÖN DİŞ KAYIPLARINDA ESTETIK REHABILITASYON
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DELİKAN
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, e.delikan@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Seçkin AKSU
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, dtseckinaksu@gmail.com
ÖZET
Çocuklarda çürük, travma veya kongenital eksiklikler nedeniyle ön diş kayıpları
görülebilmektedir. Bu durumlarda fonksiyon kayıpları, estetik ve psikolojik sorunlar
yaşanmaktadır. Travma nedeniyle Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş
Hekimliği Anabilim Dalı’na başvuran 9 yaşındaki çocuk hastanın yapılan klinik ve radyolojik
muayenesi sonrasında 21 numaralı dişte extrüzyon ve 11 numaralı dişte lüksasyon tespit
edilmiştir. Repoze edilen dişlere splint yapılmıştır. Aynı seansta ekstirpe edilen 21 numaralı
dişe, ağrı ve mobilitenin devam etmesi ve kanaldaki direnajın engellenememesi nedeniyle 5.
ayın sonunda çekim kararı verilmiştir. Kaybedilen estetik ve fonksiyon hareketli çocuk
protezi yapılarak yeniden sağlanmaya çalışılmıştır. Dental travmalarda dişin prognozu pek
çok faktörden etkilenmektedir. Uygulanan tüm tedavi protokollerine rağmen bazı durumlarda
diş çekimi kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda sabit veya hareketli protetik apareyler ile
estetik, fonsiyon yeniden sağlanmaya çalışılmaktadır. Çocuklarda büyüme ve gelişim
tamamlanıncaya kadar yapılan hareketli çocuk protezleri ile oldukça başarılı sonuçlar elde
edilmektedir. Travma sonucu ön diş kaybı olan hastamıza yapılan protetik rehabilitasyon
sonucunda estetik bir görünüm elde edilmiş olup hastanın sosyal yaşantısına olumlu katkılar
sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dental travma, estetik, çocuk protezi

AESTHETIC REHABILITATION OF MISSING ANTERIOR TOOTH IN
CHILDREN
ABSTRACT
In children, anterior tooth loss can be seen due to caries, trauma or congenital deficiencies. In
these cases, loss of function, aesthetic and psychological problems are experienced. After the
clinical and radiological examination of the 9 years old boy who was admitted to Mersin
University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry due to trauma, it was
found that there was extrusion in maxillary left central incisor and luxation in maxillary right
central incisor. Splint made to replanted teeth. The tooth pulp was extirpated in the same visit.
Due to the pain and mobility with failure of the drainage in the canal, the decision was made
to extraction the tooth at the end of the 5th month. The loss of aesthetic and function was tried
to be restorated by removable child prosthesis. In dental traumas, the prognosis of the tooth is
affected by many factors. Despite all treatment protocols, tooth extraction is inevitable in
some cases. In this case, with the help of fixed or removable prosthetic appliances, aesthetic
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and function is tried to be regained. Successful results are achieved with removable child
prostheses until the completed growth and development. As a result of prosthetic
rehabilitation performed to our patient who had anterior teeth loss due to trauma, an aesthetic
appearance was obtained and positive contributions were made to the patient's social life.
Keywords: Dental trauma, aesthetic, child prosthesis

1.GİRİŞ
Çocuklarda diş çürüğü,periodontal problemler, diş travmaları veya konjenital eksikliklere
bağlı diş kayıpları görülebilmektedir. Son yıllarda koruyucu diş hekimliği uygulamaları ile diş
çürüğü ve periodontal problemlerin prevelansının azaldığı görülse de, travmatik yaralanmalar
dişler, dudak ve temperomandibular eklemde ciddi problemler oluşturabilmektedir. Diş
yaralanmaları her yaş ve cinsiyette görülmesine rağmen çocukluk ve gençlik döneminde daha
sık görülmektedir.1
Travmatik diş yaralanmaları üst çenede daha fazla görülmektedir ve en fazla üst orta kesici
dişler etkilenmektedir.2 Travmaya maruz kalan dişler yaralanmanın türüne göre restoratif,
endodontik veya cerrahi olarak tedavi edilebilir. Uygulanan tedavilerde başarı sağlanamayan
durumlarda diş çekimi kararı almak gerekebilmektedir. Özellikle ön grup diş kayıpları estetik,
fonksiyon ve fonasyon yanı sıra psikolojik sorunlara da neden olmaktadır.
Çocuklarda diş kayıplarında sabit ve hareketli apareyler ile rehabilitasyon sağlanabilmektedir.
Bu apareylerin tipi vakaya göre belirlenir. Çocuklarda büyüme ve gelişim devam ettiği için
genellikle sabit protetik yaklaşımlar yerine daha çok hareketli apareyler tercih edilmektedir.
Çocuk hastaya hareketli bir protetik rehabilitasyon uygulamasına karar verildiğinde en az 3
kriter söz konusudur. Bunlar: 3
1. Çiğneme ve konuşma fonksiyonunun düzenlenmesi
2. Dental ve fasiyal estetiğin düzenlenmesi
3. Daimi dişlerin ve destek yapıların korunması
Hareketli çocuk protezi yapımında bazı kriterler sağlanmalıdır:4
1. Çiğneme kuvvetlerine karşı stabil ve fonksiyonel olmalıdır.
2. Estetik olmalıdır.
3. Karşı dişlerin over erüpsiyonunu ve komşu dişlerin mezial hareketini engelleyici
nitelikte olmalıdır.
4. Kolayca temizlenebilmelidir.
5. Nonkaryojenik ve nonirritan bir mateyalden yapılmış olmalıdır.
6. Ekonomik ve kolay yapılabilir olmalıdır.
Hareketli çocuk protezleri estetiğin yeniden kazandırılması, büyüme gelişimi engellememesi,
diğer dişlere zarar vermemesi gibi avantajları yanında hasta ve ebeveyn kooperasyonunun zor
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olması, kötü ağız hijyeni durumunda çürük artışına yol açması, apareyin kolay deforme
olabilmesi veya kaybolması gibi dezavantajlara da sahiptir.4
Literatürde hareketli protezlerin çocuklar tarafından iyi bir şekilde tolere edilebildiği ve erken
diş kayıplarında olası karşılaşılabilecek sorunları engellemek için kullanılabilecekleri
gösterilmiştir.5
2. OLGU SUNUMU
Travma nedeniyle Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalı’na başvuran 9 yaşındaki çocuk hastanın yapılan klinik ve radyolojik muayenesi
sonrasında 21 numaralı dişinde extrüzyon, 11 numaralı dişinde lüksasyon tespit edilmiştir
(Şekil 1). Ebeveynlere planlanan tedavi açıklanarak onam alındıktan sonra, dişler yerine
repoze edilmiş ve komşu dişleri de içine alacak şekilde misina ve kompozit ile splint
yapılmıştır (Şekil 2). Aynı seansta 21 numaralı diş ekstirpe edilerek kanala CaOH
yerleştirilmiştir (Şekil 3). Ancak bu dişteki ağrı ve mobilitenin devam etmesi ve kanaldaki
direnajın engellenememesi nedeniyle 5. ayın sonunda çekim kararı verilmiştir (Şekil 4).
Çekim sonrası yaklaşık 3 hafta sonra yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra (Şekil 5),
kaybedilen estetik ve fonksiyonun yeniden kazandırılması için hareketli çocuk protezi
yapılmıştır (Şekil 6). Üç ayda bir yapılacak kontrollerde çocuğun büyüme gelişimine bağlı
olarak protezin uyumu değerlendirilecektir.

Şekil 1. Hastanın travma sonrası panoramik radyografisi
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Şekil 2. A) Splint sonrası periapikal radyografi B) 21 numaralı dişe kanal tedavisi başlangıcı
C) Beşinci ay sonrası 21 numaralı dişte periapikal lezyon, kök rezorpsiyonu

Şekil 5. 21 numaralı dişin çekiminden sonra çekim boşluğunun iyileşmesi

Şekil 6. Hareketli çocuk protezi ile estetik ve fonksiyonun yeniden kazandırılması
3.TARTIŞMA
Dental travmalar incelendiğinde, üst kesici dişlerin, arktaki pozisyonlarından dolayı travmaya
en çok maruz kalan diş grubu olduğu bilinmektedir.6,7 Özellikle overjetin fazla olduğu sınıf 2
vakalarında bu dişlerde travma görülme olasılığı artmaktadır. Sunulan bu vakada da yaklaşık
6 mm overjet bulunmaktadır. Dental yaralanmalar, travmanın şiddetine göre bazen yumuşak
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dokular ve dişlerde hafif bir etkiye neden olurken, genellikle hastaları ağrı, fonksiyon, estetik
ve psikolojik olarak birçok yönden olumsuz etkileyen ciddi bir problemdir. Çene yüz
bölgesine gelen travmanın şiddeti, çarpan cismin elastikliği, şekli, geliş yönü, dudakların ve
diğer yumuşak dokuların bu kuvveti ne derece azalttığı, diş ve çene yapısının sağlamlığı
dentoalveolar yaralanmalarda oluşabilecek hasarı belirleyen ana unsurlardır.8
Travma sonucunda yer değiştirme görülen dişlerde splint yapılmadan önce dişler mutlaka
repoze edilmelidir. Travmanın türüne ve pulpanın durumuna göre takip, kompozit
restorasyon, kuafaj, cvek ampütasyonu, kanal tedavisi seçeneklerinden uygun olan tedavi
seçeneği uygulanır. Ancak uygulanan tedavi seçeneklerinde %100 başarı her zaman mümkün
olamamakta, bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilmekte, bu komplikasyonlar neticesinde
apikal rezeksiyon veya diş çekimi gibi cerrahi müdahaleler gerekebilmektedir. Andreasen9
yaptığı çalışmada ciddi travmatik dental yaralanmalarda komplikasyonların 5-10 yıl içerisinde
bile ortaya çıkabileceğini bildirmiş ve travma vakalarında düzenli bir takibi önermiştir.
Çalışmamızda, travma sonucu ekstrüzyona uğramış üst çene santral dişlerin orijinal
pozisyonlarında splintlenmesi, splint sonrası kanal tedavisi başlanmasına rağmen 5. ay takipte
21 numaralı dişte enfeksiyonun kontrol altına alınamaması, kökte rezorpsiyon ve ağrı
nedeniyle çekim kararı alınmıştır.
Çocuklarda diş çürüğü, düşme, kavga, spor yaralanmaları gibi nedenlere bağlı olarak
meydana gelen diş kayıplarında sabit veya hareketli çocuk protezleri yapılarak diş kaybına
bağlı estetik, fonksiyonel ve psikolojik sorunların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.10 Protetik
rehabilitasyonlarda çocuğa estetik ve fonksiyon yeniden kazandırılırken, devam eden büyüme
ve gelişimi etkilememesi gereklidir. Sunulan bu vakada da travmaya maruz kalan çocuğun
yaşının küçük olması, büyüme gelişimin devam etmesi nedeniyle hareketli çocuk protezi
yapılmasına ve üç ayda bir apareyin kontrol edilmesine karar verilmiştir.
4.SONUÇ
Travma sonucu ön diş kaybı olan hastamıza yapılan protetik rehabilitasyon sonucunda estetik
bir görünüm elde edilmiş olup hastanın sosyal yaşantısına olumlu katkılar sağlanmıştır.
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ÖZET
Halk sağlığı hemşireliğinin çalışma alanlarında olan okul sağlığı hemşireliği okul çağı
çocukları ile ailelerinin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönüyle
önemli olmasına karşın, ülkemizde sınırlı sayıda okul hemşiresinin çalıştığı görülmektedir.
Okul hemşirelerince yapılacak okula giriş muayenesi, sorunların erken dönemde tanınması,
riskli çocukların ve ailelerinin belirlenerek müdahalelerin yapılması anlamında kilit
önemdedir. Yapılan çalışma ile ilkokula yeni başlayan çocuklarda sağlık sorunlarının
saptanması ve okul hemşireliği kapsamında yapılan girişimlerin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Kesitsel nitelikteki bu çalışma Ekim-Aralık 2018’de sosyoekonomik düzeyi
düşük bölgelerde bulunan 10 ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda 1. sınıfta okuyan
muayene olmayı kabul eden ve ailelerinin onay verdiği 984 öğrenci çalışmaya dahil
edilmiştir. Veriler öğretim elemanlarının gözetiminde okul sağlığı hemşireliği programına
katılan dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri tarafından toplandı. Yaşları 5-10 arasında
değişen öğrencilerde yapılan muayeneler sonucunda zayıf/çok zayıf 5 (%0.5), hafif
şişman/şişman 148 (%15) öğrenci olduğu belirlendi. Diş çürüğü, görme keskinliğinde, saçta
parazit, prehipertansiyon/ hipertansiyon gibi sorunlar saptandı ve bu öğrencilerin ilgili
hekimliklere sevki sağlanarak okul yönetimine ve ailelerine bilgi verildi. Ailelere ev ziyareti
düzenlenerek, sağlığı koruma ve geliştirmeye ilişkin eğitimler düzenlendi. Halk sağlığı
hemşireliği kapsamında okullarda sağlıklı beslenme, kişisel gelişim, uyku, ilkyardım, hijyenle
ilişkili sınıf çalışmaları yapıldı. Diş fırçalama ve el yıkama eğitimleri verildi.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, okul sağlığı hemşireliği, okula giriş muayenesi, sağlık
sorunları.
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ABSTRACT
Although school health nursing in the working areas of public health nursing is important in
terms of protecting and improving the health of school age children, their families and school
staff, it is seen that a limited number of school nurses work in our country. The school
entrance examination to be performed by school nurses is a key issue in terms of early
recognition of problems, the identification of risky children and their families and
interventions. The aim of the study was to determine the health problems of children who
were newly enrolled in primary school and to evaluate the interventions made within the
scope of school nursing. This cross-sectional study was carried out in 10 primary schools with
low socioeconomic status in October-December 2018. In these schools, 984 students who
accepted to be examined in the 1st year and approved by their families were included in the
study. The data were collected by fourth grade nursing students who participated in the school
health nursing program under the supervision of instructors. As a result of the examinations
performed in students aged 5-10 years, weak / very weak 5 (0.5%), light fat / fat 148 (15%)
students were determined. Problems such as dental caries, visual acuity, hair parasites,
prehypertension / hypertension were detected and these students were referalled to the
hospital and the school administration and their families were informed. A home visit to the
families was organized and training on health protection and development was organized.
Within the scope of public health nursing, healthy eating, personal development, sleep, first
aid and hygiene related class work were done in schools. Teeth brushing and hand washing
trainings were given.
Key Words: Student, school health nursing, school entrance examination, health problems.

1. GİRİŞ
Çocukların bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerini sağlıklı sürdürebilmelerini
sağlamak, mutlu, sağlıklı, çalışkan ve sorumluluk sahibi bir toplumun geleceğini güvence altına
almak demektir. Okul çağı çocuklarının gereksinimleri temelde tüm dünyada iklim, ırk,
ekonomik özellikler, coğrafi bölge gibi niteliklere bağlı kalmaksızın aynı olmasına karşın
eğitimde ülkeler ve bölgeler arasında eşitsizlikler sürmektedir.
Tarihsel perspektiften bakıldığında, dünya nüfusunun okuryazarlık seviyelerinin son birkaç
yüzyılda büyük ölçüde arttığı söylenebilir: Nitekim 1820'de dünyadaki insanların sadece%
12'si okuyup yazabilirken, bugün dünya nüfusunun sadece %17'si okuma yazma
bilmemektedir. Son 65 yılda, küresel okuryazarlık oranı her 5 yılda bir %4 artarak, 2015’te
%86’ya; küresel düzeyde okul öncesi ve ilköğretime katılım oranı ise 2016 yılında yüzde 70’e
yükselmiştir. Temel eğitimde yaşanan bu olumlu gelişmelere rağmen, dünyanın en fakir
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ülkeleri hala okuma yazma bilmeyen nüfusun çok büyük bir kesimine sahiptir. Örneğin
Nijer'de gençlerin okuryazarlık oranı sadece% 36,5'tir (Sustainable Development Goals,
2018). Dünya Sağlık Örgütü etkili bir okul sağlığı programının, bir ulusun aynı zamanda
eğitim ve sağlığını iyileştirmek için yapabileceği en uygun maliyetli yatırımlardan biri
olduğuna dikkat çekmektedir (World Health Organization, 2019). Okul sağlığı programları,
birçok Avrupa ülkesinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kontrol etmek, günün koşullarına
göre okul yaşamının oluşturduğu hastalıkları düzeltmek için 1900'lü yıllardan önce başlamış, 20.
yüzyılın ilk yıllarından itibaren rutin hizmet kapsamına alınmıştır (Altuntaş ve ark. 2012). Ülkemizde
ise “okul sağlığı hemşireliği”, 2011 yılında çıkarılan “Hemşirelik Yönetmeliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik’te halk sağlığı hemşireliğinin çalışma alanları içinde
tanımlanmaktadır (Resmi Gazete, 2011).
Okul sağlığı uygulamaları, nüfusun büyük bir bölümünü doğrudan, tamamını ise dolaylı
olarak etkileyen önemli bir hizmet alanıdır (Seçkinli 2004). Okul çağı nüfusuna ulaşmak için
okullar önemli bir yoldur. Bu sayede bu dönemde hastalıkların erken teşhisi ve sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarının kazandırılması ile sağlıklı nesillerden oluşan sağlıklı toplumlar elde
edilebilir. Ayrıca günümüzde öğrenciler hem fiziksel hem de zihinsel sağlık ihtiyaçlarını
arttıran aile krizleri, göç, yoksulluk ve şiddet ile karşı karşıya kalabilmektedir. Zamanlarının
çoğunu okulda geçiren çocukların bu süreçlerle etkin şekilde baş edebilmesi için okul sağlığı
hemşiresine gereksinim duyulmaktadır (Magalnick ve ark. 2008). Okul sağlığı hemşireleri,
akut ve kronik hastalıklar, aşılama, yaralanmalar ve acil durumlar, bulaşıcı hastalıklar,
obezite, madde kullanımı, istismar, ruh sağlığı, diş problemleri, beslenme gibi konularda
sağlık eğitimleri ve girişimler ile öğrencilerin yaşam kalitesi ve akademik başarılarını
artırarak çocukların yaşam boyu başarılı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (American
School Health Association; Best ve ark. 2018).

Halk sağlığı hemşireliğinin çalışma alanlarında olan okul sağlığı hemşireliği okul çağı
çocukları ile ailelerinin ve okul personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönüyle
önemli olmasına karşın, özel eğitim merkezleri ve yatılı bölge öğretim okulları dışında sınırlı
düzeyde okul hemşiresinin çalıştığı görülmektedir. Okul hemşirelerince yürütülebilecek okula
ilk giriş muayenesi, sorunların erken dönemde tanınması, riskli çocukların ve ailelerinin
belirlenerek müdahalelerin yapılması anlamında kilit önemdedir. Yapılan bu çalışma ile bir
ilde ilkokula yeni başlayan çocuklarda sağlık sorunlarının saptanması ve okul hemşireliği
kapsamında yapılan girişimlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Kesitsel nitelikteki bu çalışma Ekim-Aralık 2018’de Gelirler İdaresi’nin belirlediği arsa
bedelleri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde
bulunan 10 ilkokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi Epi-info 7 Stat Calc programı
ile Mersin merkezde 1. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 18228, diş çürüğü prevalansı %50
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alınarak %95 güven aralığında %5 hata payı ile 376 olarak belirlenmiştir. Bu okullarda 1.
sınıfta okuyan 1802 öğrenciden muayene olmayı kabul eden ve ailelerinin onay verdiği 984
öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler öğretim elemanlarının gözetiminde okul sağlığı
hemşireliği programına katılan dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri tarafından, öykü alınarak
ve sistem muayeneleri yapılarak toplanmıştır.
Çocukların büyüme gelişmeleri değerlendirilirken Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen
referans değerlere göre Z skoru <-2. olanlar “zayıf/çok zayıf”, ≥2 olanlar “hafif
şişman/şişman”; boyu <-2 olanlar “bodur/ciddi bodur”, >2 olanlar “uzun/çok uzun” olarak
sınıflandırılmıştır. Sistolik ve diastolik tansiyon değerleri ≥90 persentil olanlar
“prehipertansif/hipertansif“ olarak kabul edildi. Snellen tarama testiyle 30 fit ve üzeri uzağı
görememe “görme keskinliğinde azalma” olarak değerlendirilmiştir. Veri analizinde SPSS
11.5 paket programı, verilerin özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, yüzde),
kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi kullanılmıştır. p≤0.05 istatistiksel
olarak önemli kabul edilmiştir.
BULGULAR
Yaşları 5-10 yıl arasında değişen öğrencilerin 527’si (%53.6) erkektir. Öğrencilerin
annelerinin yaş ortalaması 33.48± 5.19, babalarının 37.42±5.69 yıl olup, 687 anneden
43’ünün (%6.2), 686 babadan 22’sinin (%3.2) okuryazarlığı yoktur. Öğrencilerin kardeş
sayısı 0-9 arasında değişmektedir, 717 aileden 316’sının (%44.1) geliri giderden azdır (tablo
1).

Tablo 1. Çocukların tanıtıcı özellikleri ve okula giriş muayenesi sonuçları
Özellikler
%
8.7 Cinsiyet
75.4 (984)

5 yaş
6
7
8
9
10

n
86
741
139
14
2
1

Sistolik HT
(981)

Normal
Prehipertansif
Hipertansif

899
62
20

91.6
6.4
2.0

Görme

Sağ göz

201

20.4

Çocuk Yaş
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Erkek
Kız

n
%
527 53.6
457 46.4

Diastolik
HT

Normal
Prehipertansif
Hipertansif

843 85.9
127 12.9
11 1.2

Deri

Ödem. kaşıntı.

5

14.2
1.4
0.2
0.1
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keskinliğinde
azalma (976)

GİS

açık yara/
döküntü
Sol göz

204

20.7

Karın ağrısı

6

0.6

Solunum
yolu
Ruh
sağlığı

ÜSYE

24

2.4

Ruhsal
uyumsuzluk

21

2.1

Yapılan muayeneler sonucunda zayıf/çok zayıf 5 (%0.5), hafif şişman/şişman 148 (%15),
bodur/ciddi bodur 3 (%0.3), uzun/çok uzun 7 (%0.7) öğrenci olduğu belirlenmiştir. Diş
çürüğü 681 (%69.2), sağ/sol gözde görme keskinliğinde azalma 255 (%26.1), saçta parazit 34
(%3.5), tonsilit 24 (%2.5), ruhsal uyumsuzluk 21 (%2.1), sistolik prehipertansiyon/
hipertansiyon 20 (%2.0), diastolik prehipertansiyon/ hipertansiyon 11 (%1.1), karın ağrısı 6
(%0.8), deride peteşi/ ekimoz/döküntü/yara 5 (%0.5), bağırsak parazit varlığı şüphesi 1
(%0.01) öğrencide saptanmıştır (tablo1).

Tablo 2. Ailenin gelir durumu ile öğrencilerde saptanan bazı sağlık sorunlarının ilişkisi

Boy
(Z değerine
göre)

Kilo
(Z değerine
göre)

Özellikler

Saçta
parazit
Dişte
çürük
Ruhsal
uyumsuzl
uk

Gelir
giderden az
Zayıf
Normal
Hafif kilolu
Toplam
Bodur
Normal
Uzun/ çok uzun
Toplam
Var
Yok
Toplam
Var
Yok
Toplam
Var
Yok
Toplam

0 (0,0)
279 (38,91)
37 (5.2)
316 (44.1)
1 (0.1)
309(43.2)
6 (0.8)
316(44.1)
10 (1.4)
303(42.5)
313(43.9)
228(31.8)
88(12.3)
316(44.1)
10(1.6)
251(40.1)
261(41.7)
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Gelir gider dengesi
Gelir
Gelir gidere
giderden
denk
fazla
3 (0,4)
0 (0,0)
308 (42.96) 34 (4.74)
49 (6.8)
7 (1.0)
360 (50.2)
41 (5.7)
2 (0.3)
0 (0.0)
356 (49.7)
41 (5.7)
1(0.1)
0(0.0)
359(50.1)
41(5.7)
8 (1.1)
1 (0.1)
351(49.2)
40(5.6)
359 (50.4)
41 (5.8)
238(33.2)
27(3.8)
122(17.0)
14(2.0)
360(50.2)
41(5.7)
8(1.3)
0(0.0)
319(51.0)
38(6.1)
327(52.2)
38(6.1)
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Toplam
3 (0,4)
621 (86.61)
93 (13.0)
717 (100)
3 (0.4)
706(98.6
7(1.0)
716(100)
19(2.7)
694(97.3)
713 (100)
493(68,8)
224(31.2)
717(100)
18(2.9)
608(97.1)
626(100)
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Var
Yok
Toplam

PreHT/
HT

56(7.8)
260(36.3)
316(44.1)

74(10.3)
286(39.9)
360(50.2)

4(0.6)
37(5.2)
41(5.7)

134(18.7)
583(81.3)
717(100)

0.21

Ailenin gelir durumuna göre büyüme gelişme sorunları, saçta parazit varlığı, dişte çürük
varlığı, ruhsal uyumsuzluk, prehipertansiyon/ hipertansiyon varlığı farklılaşmamaktadır
(p>0.05) (tablo 2).

Tablo 3. Ebeveynlerin eğitim durumu ile öğrencilerin sağlık sorunlarının ilişkisi
Özellikler

Zayıf

Kilo

Normal
Hafif kilolu/
şişman

Saçta parazit

Boy

Toplam
Bodur/
ciddi bodur

2 (0.3)

1 (0.1)

3 (0.4)

Normal

385
(56.2)

291
(42.5)

676
(98.7)

Uzun/ çok
uzun

2 (0.3)

4(0.6)

6(0.9)

Toplam

389
(56,8)

296
(43,2)

685
(100)

Var

5 (0.7)

11 (1.6)

16(2.3)

384
(56.3)
389
(57.0)
268
(39.1)
122
(17.8)
390
(56.9)
9
(1.5)

282
(41.3)
293
(43.0)
202
(29.4)
94
(13.7)
296
(43.1)
8
(1.3)

666
(97.7)
682
(100)
470
(68.5)
216
(31.5)
686
(100)
17
(2.8)

Yok
Toplam
Var
Yok
Toplam

Ru
hsal
uyu
ms
uzl
uk

Dişte çürük

Anne eğitim durumu
Temel
eğitim ve
Toplam
altı
n (%)
3
0
3
(0,4)
(0,0)
(0,4)
329
263
592
(48.0)
(38.3)
(86.3)
58
33
91
(8,5)
(4,8)
(13.3)
390
296
686
(56.9)
(43.1)
(100)

Temel
eğitim
üstü

Var
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p

0.12

0.57

0.04

0.93

0.62

Temel
eğitim
üstü
3
(0.4)
366
(53.4)
70
(10.2)
439
(64.0)
3
(0.4)
432
(63.1)
4
(0.6)
439
(64.1)
7
(1.0)
430
(63.0)
437
(64.1)
304
(44.3)
135
(19.7)
439
(64.0)
10
(1.7)
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Baba eğitim durumu
Temel
eğitim Toplam
ve altı
n (%)
0
3
(0.0)
(0.4)
226
592
(32.9)
(86.3)
21
91
(3.1)
(13.3)
247
686
(36.0)
(100)
0
3
(0)
(0.4)
244
676
(35.6)
(98.7)
2
6
(0.3)
(0.9)
246
685
(35.9)
(100)
9
16
(1.3)
(2.3)
236
666
(34.6)
(97.7)
245
682
(35.9)
(100)
169
473
(24.6)
(69.0)
78
213
(11.4)
(31.0)
247
686
(36.0)
(100)
7
17
(1.2)
(2.8)

p

0.01

0.64

0.11

0.86

0.60
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Yok
Toplam

PreHT/ HT

Var
Yok
Toplam

351
(58.2)
360
(59.7)
76
(11.1)
314
(45.8)
390
(56.9)

235
(39.0)
243
(40.3)
54
(7.9)
242
(35.3)
296
(43.1)

586
(97.2)
603
(100)
130
(19.0)
556
(81.0)
686
(100)

0.70

393
(65.4)
403
(67.1)
77
(11.2)
362
52.8
439
(64.0)

191
(31.8)
198
(32.9)
53
(7.7)
194
(28.3)
247
(36.0)

584
(97.2)
601
(100)
130
(19.0)
556
(81.0)
686
(100)

0.22

Annenin eğitim durumuna göre saçta parazit varlığı dışında (p=0.04), çocukta diş çürüğü,
ruhsal uyumsuzluk, büyüme gelişme sorunları yönüyle gruplar arasında fark yoktur
(p>0.05).Babanın eğitim durumuna göre çocuğun kilosu dışında (p=0.01), çocukta diş çürüğü,
ruhsal uyumsuzluk, boy uzunluğu, saçta parazit sorunları yönüyle gruplar arasında fark yoktur
(p>0.05).
Halk sağlığı hemşireliği kapsamında okullarda sağlıklı beslenme, kişisel gelişim, uyku,
ilkyardım, hijyenle ilişkili sınıf çalışmaları yapılmıştır. Demonstrasyonla diş fırçalama ve el
yıkama eğitimleri verilmiştir. Sorunu saptanan öğrencilerin ilgili hekimliklere sevki
sağlanarak okul yönetimine ve ailelerine bilgi verilmiştir. 166 aileye ev ziyareti düzenlenerek,
sağlığı koruma ve geliştirmeye ilişkin eğitimler düzenlenmiştir.
4. TARTIŞMA
Okul dönemi öğrenme potansiyeli en yüksek olan dönemlerden biridir. Bu dönemde kazanılan
alışkanlıklar yetişkinlik dönemi boyunca devam eder (Yabancı, 2011). Bu nedenle okul
çocukluğu döneminde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazanılması çocukların fiziksel ve
zihinsel gelişimine katkıda bulunarak ülkelerin refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlar.
Hemşirelerin okul döneminde çocuklara ve ailelere sağlıklı yaşam biçimi davranışı
kazandırmada aktif rolleri vardır (Magalnick ve ark. 2008).
Ülkemizde beslenme dışında okul dönemi çocukların sağlık durumunu ortaya koyan ulusal
veriler bulunmamasına rağmen, yapılan bölgesel çalışma sonuçlarına göre bu dönemde
görülen belirgin sağlık sorunları, yapılan çalışmaya benzer şekilde ağız diş sağlığı sorunları,
hijyen eksiliği, fazla kilo, görme kusurları, paraziter hastalıklar ve ruhsal problemler olarak
sıralanabilir (Kalyoncu ve ark. 2011; Güler ve ark. 2004)
Okul çocukluğu döneminde sıklıkla görülen sorunların başında ağız ve diş sağlığı sorunları
gelmektedir. 5-8 yaş dönemi süt dişlerinin yerini kalıcı dişlere bıraktığı riskli bir dönemdir.
Sağlık Bakanlığı 2017 yılı verilerine göre ağız ve diş hastalıkları, 0-6 yaş grubu çocuklarda
www.zeugmakongresi.org/
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ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise %23.4 ile ilk sırada yer almaktadır (Sağlık
İstatistikleri Yıllığı 2017). 2004 yılında yapılan ulusal düzeyde Ağız Diş Sağlığı Profili
Araştırması (2004) sonuçlarına göre 5 yaşında diş hekimine hiç gitmeyenler %82.1,
çürüksüzlük %30.2 ve ortalama kalıcı diş çürüğü prevalansı % 3.7’dir. Çürük prevalansı 5 yaş
erkek çocuklarda (%73.1), 15 yaşta kız çocuklarda (%59.5) daha yüksek olup, 12 yaşta her iki
cinsiyette benzerdir. Diş fırçası olmama beş yaşta %22.4’dür (Gökalp, 2004). Mersin’de
2009’da yapılan diğer bir çalışmada 4010 ilköğretim 1.sınıf öğrencisinin sıfır çürük oranı
%13.8 olarak saptanmıştır. Toplam diş çürüğü sayısı erkeklerde daha fazlayken, kalıcı diş
çürüğü sayısı açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Buğdaycı,

2014 ). Kayseri’de 1-4.sınıflar yapılan taramalar sonucunda öğrencilerin %70,6’sında süt dişi
çürüğü, %13.9’unda daimi diş çürüğü tespit edilmiş, %15.8’inde süt dişi, %0.1’inde ise daimi
diş eksikliği bulunmuştur (Poyrazoğlu ve ark 2014). İzmir’de yapılan bir çalışmada diş çürüğü
riskini kırsal bölge okulunda okumanın, refah düzeyinin ve anne eğitiminin düşük olmasının
arttırdığı saptanmıştır (Hassoy, 2013).
Türkiye’de aileler arasında yakın zamana kadar “şişmanlık sağlıklılık eş tutulurken, obezite
ile hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ilişkisinin daha iyi anlaşılması
çocukluk çağı obezitesine bakışını değiştirmiştir (İnal, Canbulat 2013) . Türkiye’de Okul Çağı
Çocuklarında (6-10 Yaş Grubu) Büyümenin İzlenmesi (TOÇBİ) Projesi Araştırma Raporu’na
göre çocukları %6.5’inin şişman, %14.3’ünün hafif şişman/şişman olduğu ve 6-7 yaş
grubunda çalışmamıza benzer şekilde hafif kilolu/ şişman olma %15.3 -17.8 olarak
bulunmuştur.
Öğrencilerin sağlığını ve başarısını etkileyen diğer bir durum göz sağlığı ile ilgilidir.
Ankara’da 1. sınıf öğrencilerine yapılan görme taraması sonucunda öğrencilerin %12.2’ sinde
görme sorunu tespit edilmiştir. En sık görme sorununun 73-84 ay arası çocuklarda olduğu
saptanmıştır. Araştırmada muayene edilen çocuklarda kronik hastalığı olan ve daha önce kafa
travması geçirenlerde daha sık görme sorunu tespit edilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014). Aydın’da 4-11 yaş aralığındaki
ilkokul öğrencisine yapılan göz taramasında öğrencilerin %16.4’ünde görme sorunları olduğu
ve yaş artıkça görme sorunlarının artığı tespit edilmiştir (Yıldırım ve ark. 2018).
Bu dönemde çocuk sağlığını kritik düzeyde etkilememesine karşın, sosyal damgalanma
nedeni olarak çocuk ve ailesinde ruhsal gerginliğe neden olan durumlardan biri saç
parazitleridir. Yapılan çalışmadan farklı olarak Mersin’de sosyoekonomik düzeyin daha
düşük olduğu bölgelerde yer alan okullarda gerçekleştirilen 1205 öğrencinin katıldığı bir
çalışmada öğrencilerin 11.1%’nde parazit saptanmıştır (Öncü ve ark. 2018).
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Okula yeni başlama nedeniyle uyum sorunlarının daha fazla olduğu bu yaş grubunda Sivas’ta
yapılan çalışmada ruhsal uyumsuzluk görülme sıklığı, öğretmenlerin değerlendirmesine göre
%44.6, annelerin değerlendirmesine göre de %38.6 olup, bu sonuçlar çalışma bulgularından
daha yüksektir (Doğan ve ark. 2008).
Çocukluk çağında, hipertansiyonun erken tanınması için rutin çocuk muayenelerinde kan
basıncı ölçümü yapılmasının önemi, üzerinde durulması gereken konulardandır. Artan obezite
ile birlikte çocukluk çağında görülen hipertansiyonun, önemli bir sağlık sorunu haline geldiği
ifade edilmektedir (Baflak & Gemalmaz, 2008). Aydın’da yapılan bir çalışmada 6-11 yaş
çocuklarda hipertansiyon prevalansı %17.8 olarak bildirilirken, orta sosyoekonomik düzeyli

bölgelerde 5-14 yaş öğrencilerle yapılan diğer bir çalışmada sistolik hipertansiyon prevalansı
%10, diastolik hipertansiyon prevalansı % 6.6 olarak bildirilmiştir (Yılmaz ve ark. 2017).
Çalışmalara göre okul sağlığı hemşiresi olan okullarda, yapılan çalışmaya benzer şekilde okul
çağı grubunun sağlığın geliştirilmesinde önemli gelişmeler sağladığı görülmektedir. Yapılan
çalışmalarda kronik hastalıkların yönetiminin kolaylaştığı, zihinsel sağlık sorunu olan
öğrencilerin erken dönemde tanılandığı ve durumun etkili yönetildiği, sağlığın gelişimine
olumlu destek olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin sağlıkla ilgili karşılaştıkları
sorunlar nedeniyle okula devam etmediği gün süresinin azaldığı, akademik başarılarının
arttığı, sağlıklı beslenme alışkanlığı gibi okul döneminde kazanılan sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının kazanılması sağlanabilmektedir (Maughan ve ark. 2018;Moricca ve ark. 2013;
Bohnenkamp ve ark. 2015; Tucker ve ark. 2015).
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YOĞUN BAKIMLAR NEDEN DRENE EDİLEMİYOR?
Dr. Öğr. Üyesi Hamit YILDIZ
Gaziantep Üniversitesi, drhyildiz@hotmail.com
ÖZET
Yoğun bakım yatakları hastanelerin yatak kapasitelerinin yaklaşık % 10’unu oluşturmasına
rağmen ülkemizde yaklaşık 35.000 adet yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Nüfus başına
düşen yeterli sayıda yoğun bakım yatağı olmasına rağmen hemen her zaman yatak sıkıntısı
yaşanmaktadır. Hayatı tehdit edici vital bulgu veya durumlar gibi yakın gözlem gerektiren
özellikli hastaların yoğun bakımda takip edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yoğun bakım
ihtiyacı tamamlanmış hastaların klinik yataklarına zamanında devir edilmesi ve yoğun
bakımların drenajı sağlanmalıdır.
Çalışma Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hasalıkları YoğunBakım Bilimdalı’na
2017-2018 yılları arasında başvuran ve tedavisi tamamlanan 100 adet hastanın geriye
dönük dosya analizi olarak gerçekleştirilmiştir. Bilimdalına başvuran 100 adet hasta
randomize seçilmiştir. Hastaların cinsiyet, yaş, başvuru nedeni ve yoğun bakımdan
taburculuk kararı verildiği anda devir edilememe nedenleri incelendi.
Çalışmaya 57 adet erkek ve 43 adet kadın hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması
63.00±16.14 yıl idi. Hastaların yoğun bakım yatış nedeni %43 sepsis, % 20 solunum
yetmezliği, %19 şok ve %18 böbrek yetmezliği idi. Yoğun bakım tedavi ihtiyacı biten ve
taburculuk kararı verilen hastaların % 44’ü servis yatak yetersizliği, % 36’sı hasta
yakınlarının isteksizliği ve % 20’si hastayı devir alacak branşın netleşmemesi idi.
Yataklı servislerde vital bulgularda değişiklik meydana gelen hastalar yoğun bakım
ünitelerine kısa sure içerisinde devir edilmeye çalışılır iken aynı hastaların bile tekrar
klinik yataklarına devir edilmesi kolay olmamaktadır. Bunun bir çok nedeni bulunmakta
olup her yoğun bakım ünitesi hekimine zorunlu hallerde hastaları devir edebileceği klinik
yatağı tahsis edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım yatağı, Taburculuk,Devir sorunu
WHY THE INTENSIVE CARE UNITS CAN NOT BE DRAINED?
ABSTRACT
Although intensive care unit beds constitute approximately 10% of the bed capacity of
hospitals, there are approximately 35.000 intensive care beds in onur country. Although
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there are sufficient number of intensive care beds per population, the is almost always lack
of intensive care beds. Patientes who require close observation, such as vital life-threating
vital signs or conditions, should be followed in intenisive care. For this reason, it should be
ensured that the patients who have completed intensive care needs to be transferred to
clinical beds in a timely manner and drainage of intensive care units.

This study was carried out as a retrospective file analysis of 100 patients who applied to
Gaziantep University Medical Faculty Internal Medicine Intensive Care Unit between 20172018. Patients who applied to the unit were selected by randomization method. The reasons
of gender , age, cause of admission and reasons for not neing transferred at the time of
discharge from the intensive care unit were investigated.

57 male and 43 female patients were included in the study. The mean age of the patients was
63.00±16.14 years. The reason of hospitalization was 43% sepsis, 20% respiratory failure,
19% shock, and 18% renal failure. When the intensive care treatments is completed, the
reasons of the non-transferability of the patients who shold be discharged were as follow:
44% of bed inadequacy, 36% of the relatives of the reluctance of the relatives and 20% of
uncertainty of the department which will accept the patient.

While the patients whose vital signs change in the clinics are tried to be transferred to the
intensive care units in a short time, it is not easy to transfer them to the clinical beds even for
the same patients. There are many reasond for this, and a clinical bed should be assigned to
each Intensive Care Unit physician to transfer patients if necessary.
Keywords: Intensive care bed, Discharging problem

1.GİRİŞ
Yoğun bakım ünitesi hayatı tehdit eden, kritik bir hastalık varlığında hastaların yakın takip ve
tedavilerinin yapıldığı özel ünitelerdir. Gerekli yoğun bakım yataklarının sayısı hastanenin
tipine göre, spesifik hasta gruplarının yatırılma durumuna göre, hastanenin coğrafi
lokasyonuna göre ve

akut hasta yataklarının sayısına göre değişir. Avrupa’da ortalama

hastane yataklarının % 5’i ve üniversite hastanelerinin yataklarının % 10’u yoğun bakım
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yatağıdır. ABD’de rakamlar daha da yüksektir. Bu rakamlar aynı zamanda hastanenin referans
hastane olup olmamasına göre değişir (1).
Yoğun bakım üniteleri hastane içerisinde özel yapılandırılmış ve haftanın her günü 24 saat
destek veren teknoloji ile donatılmış ünitelerdir. Bu ünitelerde ağır hastalıkların izlemi
konusunda tecrübeli sağlık personeli görev almaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan bir
hastanın üzerinde ve etrafında bir çok cihaz ve kablo bulunmakta olup nabız, tansiyon,
solunum sayısı gibi hayati bulgular monitörler ile sürekli takip edilir. Yoğun bakım ünitesinde
sıklıkla hasta yatırma endikasyonları solunum yetmezliği, şiddetli endikasyonlar, sepsis, kalp
krizi, ritim bozuklukları, koma, şok, travma, zehirlenmeler ve ameliyat sonrası yakın takiptir.
2016 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 876 sağlık kurumunda toplamda 132.921
adet klinik yatağı bulunmaktadır. Kamu ve özel sektör hastanelerinde yaklaşık 35.000 adet
yoğun bakım yatağı bulunmaktadır (2). Türkiye ülke nüfusu/yoğun bakım yatak sayısı
açısından bir çok Avrupa birliği ülkesinden daha iyi durumdadır. Ancak yeterli yoğun bakım
yatak sayısı olmasına rağmen acil durumlarda boş yoğun bakım yatağı bulunması konusunda
sorun yaşanmaktadır. 2016 yılı verilerine göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı % 71.0 ve
total yoğun bakım doluluk oranı %80 olarak tespit edilmiştir(Şekil 1).
Çalışmada yoğun bakım ihtiyacı tamamlandığı ve kliniklere devir planlandığı anda devir
edilemeyen hastaların nedenleri incelenmiştir.
Şekil 1: Sağlık bakanlığı yoğun bakım doluluk oranları

2.MATERYAL VE YÖNTEM
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2.1. Bireyler ve Çalışma Protokolü
Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç
Hastalıkları Yoğunbakım Bilimdalı tarafından takip edilen 18 yaş üstü toplamda
100 hasta randomize olarak seçildi ve çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları retrospektif
olarak incelendi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun bakım
Bilimdalına 2017-2018 yılları içerisinde başvuran tedavi edilmiş 100 adet hastanın
verileri geriye dönük dosya analizi olarak gerçekleşmiştir. Bilimdalına başvuran son 6 ay
içerisindeki 100 adet hasta randomize seçildi.
2.2. Verilerin Toplanması
Tüm hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Cinsiyet, yaş, başvuru nedeni ve
yoğun bakımdan taburculuk kararı verildiği anda devir edilememe nedeni incelendi.

3.BULGULAR
Çalışmaya 100 adet yoğun bakım ihtiyacı tamamlanmış ve devir planlanan hasta random
olarak seçilmiştir. Hastaların cinsiyeti % 57’si (n=57) erkek ve % 43’ü (n=43) kadın idi.
Hastaların yaş ortalaması 63.00±16,14 yıl idi. Hastaların yoğun bakım ünitesine yatış
nedenleri tablo 1’de verilmektedir. Yoğun bakım tedavi ihtiyacı biten ve taburculuk kararı
verildiği anda hastaların devir edilememe nedenleri tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 1: Hastaların yoğun bakıma yatış nedenleri
Sepsis

%43

Akut solunum yetmezliği

%20

Şok

%19

Böbrek yetmezliği

%18

Tablo 2: Yoğun bakım ihtiyacı tamamlanan hastaların servis
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yataklarına devir edilememe nedeni
Servis yatak yetersizliği

%44

Hasta yakınlarının isteksizliği

%36

Devir alacak branşın netleşmemesi

%20

4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Ülkemizde yeterli sayıda yoğun bakım yatağı olmasına rağmen yüksek doluluk oranlarının bir
çok nedeni bulunmaktadır. Normal şartlarda yoğun bakımların mimari, medikal ve cerrahi
ekip ve yardımcı personel % 100 aktivite ve doluluk oranına göre hesaplanmalıdır. Pratikte,
saatlere göre hesaplandığında doluluk oranı sadece % 75 olacaktır. Bu ünitenin major acillere
cevap verebilmesini sağlayacak ve erken

taburculuğu önleyecektir. Ancak gerçekte bu oran elde edilememektedir. Çünkü Türkiye’de
yoğun bakım yataklarına yoğun bakım endikasyonu olmayan hastalar çeşitli nedenler ile
yatırılmakta veya yatırılmak durumunda kalabilmektedir. Hastaların kendileri, hekimler, diğer
sağlık çalışanları hatta idari personele kadar bir çok kişi ileri teknolojili bakım ve destek
tedavilerinden

“yarar”

göreceğini

düşünürek

hastalarını

yoğun

bakıma

yatırmak

isteyebilmektedir. Terminal döneme gelmiş hastalar dünya genelinde kabül gördüğü şekilde
yoğun bakım ünitelerine yatırılmamalıdır. İyileşme ihtimali olmayan kanser hastaları ve/veya
ağır ve geri dönüşümsüz nörolojik sorunlu olan hastalar yoğun bakım yatakları yerine palyatif
bakım ünitelerine yatırılmalıdır.
Ülkemizde yoğun bakım hekimleri üzerinde yatış baskısı oluşmaktadır. Mesela, bir cerrah
hastayı amliyat etmeme, bir medikal onkolog tedavi vermeme kararı verebilmekte iken bir
yoğun bakım hekiminin tedaviden çekilme hakkı bulunmamaktadır. 112 komuta kontrol
merkezleri

tarafından

yoğun

bakım

yataklarının

doluluk

oranları

anlık

olarak

değerlendirilebilmektedir. Mevcut kanunlar doğrultusunda herhangi bir acil serviste bir
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hekimin yoğun bakım endikasyonu koyması halinde yoğun bakım hekiminin endikasyon fikri
alınmaksızın herhangi bir hastaneden yoğun bakım yatağına yatış gerçekleştirilebilmektedir.
Hukuki ve politik nedenler ile malpraktis yasasının ülkemizde bulunmaması yoğun bakım
hastalarında yaklaşım standartizasyonuna engel olmaktadır.
Yoğun bakım ünitelerinde yatış ve çıkış kriterlerinin Sağlık Bakanlığı nezdinde belirlenmesi
gereklidir. En azından bu standartizasyon ile yoğun bakım hekimleri hastaların çıkış kararı
vermesi halinde kliniklerde ayaktan hasta yatışı yapılmadan önce yoğun bakımdan hastaların
servise devir edilebilmelerini sağlayacaktır. Aksi durumda bakım hastaları durumuna gelmiş
hastalar eve gönderilememekte ve servislere devir edilememektedir.
Kliniklerde yer bulunup devir edilen hastalara refakat edecek yakınlarının isteksizliği de bir
başka önemli sorundur. Yaşlılığa bağlı düşkünlük, sekelli ve iyileşme ihtimali olmayan
nörolojik hastalar veya terminal dönem kanser hastaları gibi bakım hastalarının servis yatışları
süresince refakatçi

gereklidir. Ancak çocuk bakımı ile yaşlı bakımı aynı çekicilikte

olmadığından çoğu bakım hastası aileleri açısından yük olarak görülebilmektedir. Sağlık
politikalarının ulaştığı durum hastanelere başvuran her

hastanın

tüm

bakımlarının

yapılması

gerekir

yaklaşımı

toplum

tarafından

farklı

yorumlanabilmektedir. Sıklıkla karşılaşılan doğru bilinen yanlış “Hiçbir hasta hastaneden geri
çevirilmeyektir.” yaklaşımıdır. Sosyal devlet anlayışında önemli bir kural olan sağlık hizmeti
sağlık politikaları sonucunda toplum tarafından “Sağlık ile ilgili her isteğimiz yerine
getirilmelidir.” aşamasına evrilmiştir. Bu da bakım hastalarının taburculuk veya kliniklere
devirini engelleyebilmektedir. Bu noktada evde bakım maaşı bağlanmış bakım hastalarının
hastane yatışı süresinde Sağlık Güvenlik Kurumu tarafından geçici olarak ödenmemesi
süistimalin önlenmesinde hayati öneme sahip bir adım olacaktır.
Yoğun bakımlardan deviri zorlaştıran bir diğer faktör de komorbid durumların bulunduğu
hastaların

kliniklere

devir

esnasında

hangi

branş

tarafından

devir

alınacağının

netleşmemesidir. Örneğin kalp yetmezliği , diyabet ve epilepsi tanıları olan bir hasta
pnömoniye bağlı solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmiş ve
servis yataklarına devir edilmesi planlanıyor. Birden çok branşı ilgilendiren böyle bir hastada
her branş kendi hastalığı açısından hastanın stabil olduğunu düşünerek devir konusunda bir
karmaşa meydana gelmektedir. Bu sorun çözümü konusunda her yoğun bakım hekimine
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yataklı servislerde hastane idaresi tarafından yatak tahsis edilmesi ve hastaların en azından
yoğun bakım hekimi tarafından takip imkanı verilmesidir.

KAYNAKLAR
1. https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/1042014101249-makalaler.pdf (22/01/2019
erişim tarihi).
2. https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ (22/01/2019 erişim tarihi).
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MAKARNALIK BUĞDAY (Triticum durum Desf.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE
VERİM UNSURLARI İLE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNGÖR
Düzce Üniversitesi, hgungor78@hotmail.com
ÖZET
Bu çalışma, 7 tescilli (Saragolla, Massimo Meridio, Ç-1252, Troubadur, Svevo, Eminbey,
Cesare) ve 2 yerel (Karakılçık ve Alibayır) makarnalık buğday genotipinin verim, verim
unsurları ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2017-2018 vejetasyon döneminde
tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada
genotiplerin bitki boyu, başaklanma süresi, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane
ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi değerleri incelenmiştir. İncelenen
tüm özellikler bakımından genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar elde
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre genotiplerin bitki boyları 85.0-115.8 cm, başaklanma
süreleri 107.5-120.5 gün, başak uzunlukları 7.0-9.1 cm, başakta tane sayıları 38.5-71.7 adet,
başakta tane ağırlıkları 1.49-3.21 g, bin tane ağırlıkları 41.3-50.5 g, hektolitre ağırlıkları 64.274.8 kg ve tane verimleri 323.7-573.7 kg/da arasında değişmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
en yüksek tane verimi Eminbey, Ç-1252 ve Svevo çeşitlerinden elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Makarnalık buğday, Kalite özellikleri, Tane verimi, Verim unsurları

EVALUATION OF DURUM WHEAT (Triticum durum Desf.) GENOTYPES FOR
YIELD, YIELD COMPONENTS AND SOME QUALITY TRAITS
ABSTRACT
This study was conducted during 2017-2018 growing season for objective to determine the
yield, yield components and quality traits of 7 registred (Saragolla, Massimo Meridio, Ç1252, Troubadur, Svevo, Eminbey, Cesare) and 2 landraces (Karakılçık ve Alibayır) durum
wheat genotypes. This study was done according to randomized complete block design with
four replications. In this study, data was recorded on parameters of varieties such as plant
height, heading time, spike length, number of grains per spike, grain weight per spike, 1000
kernel weight, hectoliter weight and grain yield. There was a statistically significant
difference among the genotypes based on the traits recorded. According to results of research
data indicated a plant height of 85.0-115.8 cm, heading time of 107.5-120.5 days, spike length
of 7.0-9.1 cm, number of grains per spike of 38.5-71.7, grain weight per spike of 1.49-3.21 g,
hectoliter weight of 64.2-74.8 kg and grain yield of 323.7-573.7 kg/da. The highest yielding
genotypes were Eminbey, Ç-1252 and Svevo.
Key words: Durum wheat, grain yield, yield components, quality traits

1. Giriş
Ülkemizde tahıllar 11.1 milyon hektar ekiliş alanı ve 36.1 milyon tonluk üretimi ile ilk sırada
yer almaktadır. Ülkemizde yıllık makarnalık buğday üretimi 1.24 milyon hektar alanda, 3.9
milyon tondur. Ortalama verim ise 315 kg/da’dır. Ülkemizde buğday üretiminde bölge
bazında ilk sırayı 430 bin hektar ekim alanı ve 1.5 milyon ton üretim ile Güneydoğu Anadolu
bölgesi almaktadır (TÜİK, 2018).
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Buğday tarımı için son derece elverişli koşullara sahip olan ülkemizin, buğdayın gen
merkezlerinden biri olduğu düşünüldüğünde; çağımızın en stratejik ürünlerinden biri olan
buğday konusunda ne kadar şanslı olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, dünya pazarlarında
kaliteli ekmeklik ve makarnalık buğdaya her zaman talep olduğu, özellikle Güneydoğu
Anadolu ve Trakya Bölgelerimizin kaliteli makarnalık buğday üretimi için ideal ekolojik
koşullara sahip olduğu gerçeği, elimizdeki bu olanağın önemini açıkça ortaya koymaktadır
(Sağlam, 1992; Güngör ve Akgöl, 2015). Ülkemiz dünyadaki en önemli makarna ve bulgur
üretici ülkelerden birisidir. Ülkemizde kişi başı makarna tüketimi 6.8 kg iken bulgur ise 13 kg
dır (Bayram, 2000; Bayram ve Öner, 2002; Değirmenci, 2017).
Bu araştırmada, Kırklareli-Lüleburgaz ekolojik koşullarında 9 makarnalık buğday (7 tescilli
ve 2 yerel) genotipi tane verimi, verim unsurları ve bazı kalite özellikleri yönünden
incelenerek, bölge koşullarına uygun yüksek verim ve kaliteli genotiplerin belirlenmesi
amacıyla 2017-2018 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma, 2017-2018 yetiştiricilik döneminde Kırklareli-Lüleburgaz çiftçi tarlasında yağışa
dayalı koşullar altında yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü Lüleburgaz lokasyonu 41 23’
kuzey paralelleri ve 27 21’ doğu meridyenleri arasında yer almakta olup, rakımı 75 m’dir.
Çalışmada kullanılan çeşitlerle ilgili bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Denemede kullanılan genotipler, genotip sahibi firma ve tescil tarihi.
Sıra No Çeşit Adı
Çeşit Sahibi Firma
Tescil Tarihi
1
Svevo
Tasaco Tarım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
2001
2
Saragolla
Tasaco Tarım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
2011
3
Cesare
ProGen Tohum A.Ş.
2013
4
Troubadur
ProGen Tohum A.Ş.
2017
5
Eminbey
Tarla Bitkileri M.A.E.M.
2009
6
Çeşit-1252
Tarla Bitkileri M.A.E.M.
1999
7
Massimo Meridio Ata Toh. İşl.San.ve Tic.A.Ş.
2016
8
Karakılçık
Yerel Genotip
9
Alibayır
Yerel Genetip
Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.
Denemenin ekim işlemi 08.11.2017 tarihinde yapılmıştır. Ekim, 500 tane/m2 bitki sıklığında,
parsel alanı 7.2 m² olacak şekilde parsel mibzeri ile yapılmıştır. Denemede gübreleme olarak;
ekimle birlikte 15 kg/da DAP (18-46) gübresi ile kardeşlenme döneminde 15 kg/da Üre (%46)
ve sapa kalkma döneminde ise 25 kg/da Amonyum Nitrat (%26) ile üst gübreleme yapılmıştır.
Yabancı ot mücadelesi kimyasal ilaçlarla yapılmıştır. Hasat, 18.07.2018 tarihinde, parsel alanı
6 m2 olacak şekilde ayarlanarak parsel biçerdöveri ile yapılmıştır.
Araştırmada bitki boyu, başaklanma süresi (Ocak ayından itibaren bitkilerin her parselde %50
oranında başaklandığı güne kadar geçen gün sayısı), başak uzunluğu, başakta tane sayısı,
başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimine ait veriler
değerlendirilmiştir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar JMP 10 istatistik analiz programında yapılmış (JMP, 2010),
farklılık belirlenen özelliklerin ortalamaları arasındaki karşılaştırmalar ise Duncan çoklu
karşılaştırma testi ile değerlendirilmiştir.
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Denemeye alınan genotiplerin bitki boyuna ilişkin ortalama değerler Çizelge 2’de verilmiştir.
Çalışmada bitki boyu bakımından genotipler arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli
olduğu saptanmıştır. Çalışmada bitki boyu 85.0-115.7 cm ve deneme ortalaması ise 94.8 cm
olarak tespit edilmiştir. En uzun bitki boyu Karakılçık ve Alibayır yerel genotiplerinden, en
kısa bitki boyu ise Saragolla çeşidinden tespit edilmiştir. Buğdayda bitki boyunun genotipik
yapıya, iklim ve toprak şartlarına ve aynı zamanda da yetiştiricilik koşullarına göre değiştiği
farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (Kendal ve ark., 2012; Güngör ve Akgöl,
2015; Türköz ve Mut, 2017).
Çizelge 2’de görüldüğü gibi, denemeye alınan makarnalık buğday genotiplerinde başaklanma
süresi yönünden genotipler arası farkın istatistiki yönden %1 düzeyinde önemli olduğu
belirlenmiştir. Makarnalık buğday genotiplerinin başaklanma süreleri 107.5-120.5 gün
arasında değişirken deneme ortalaması 115.9 gün olarak tespit edilmiştir. En kısa başaklanma
süresi 107.5 gün ile Svevo çeşidinden tespit edilirken en uzun başaklanma süresi ise 120.5
gün ile Massimo meridio çeşidinden tespit edilmiştir. Farklı bölge koşullarında yapılan
araştırmalarda başaklanma süresi bakımından önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiş olup,
bu durumun oluşmasında genotip ve çevrenin birlikte etkili olduğu bildirilmektedir (Kılıç ve
ark., 2012; Kendal ve ark., 2012; Güngör ve Akgöl, 2015).
Çizelge 2 incelendiğinde çalışmanın başak uzunluğu değerleri 7.0-9.1 cm arasında
değişmiştir. Başak uzunluğu en fazla Saragolla ve Eminbey çeşitleri olurken, en kısa başak
uzunluğuna ise Troubadur çeşidi sahip olmuştur. Genotiplerin başak uzunluğu ortalaması 8.1
cm olarak tespit edilmiştir. Genotiplerin ortalamasına göre en uzun başak boyu 9.1 cm ile
Saragolla çeşidinden, en kısa başak boyu ise 7.0 cm ile Troubadur çeşidinden ölçülmüştür.
Yapılan diğer çalışmalarda, Akıncı ve Yıldırım (2009) 5.27-7.38 cm, Doğan ve Cetiz (2015)
5.9-7.5 cm, Şahin (2016) 5.08-7.62 cm değerlerinde başak uzunlukları elde etmişlerdir.
Başakta tane sayısı açısından genotipler istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli olmuştur
(Çizelge 2). Başakta tane sayısı 38.5-71.7 adet arasında değişirken deneme ortalaması ise 52.6
adet olarak tespit edilmiştir. Başakta tane sayısı en fazla olan çeşit Saragolla (71.7 adet)
olarak belirlenmiştir. Başakta tane sayısı sapa kalkma ve çiçeklenme dönemleri arasında
belirlenir (Kirby, 1988). Bu araştırmanın sonuçlarına benzer şekilde diğer araştırıcılar da
başata tane sayısının çeşitlere göre değiştiğini belirlemişlerdir (Akıncı ve Yıldırım, 2009;
Doğan ve Cetiz, 2015; Şahin,2016).
Denemeye alınan genotiplerin başak tane ağırlığına ait ortalama değerler Çizelge 2’de
verilmiştir. Başak tane ağırlığı açısından genotipler arasındaki fark istatistiki olarak %1
düzeyinde önemli bulunmuştur. Genotiplerin başak tane ağırlıkları 1.49-3.21 g arasında
değişirken deneme ortalaması ise 2.41 g olarak tespit edilmiştir. Başak tane ağırlığı en yüksek
değer Eminbey çeşidinden, en düşük değer ise Troubadur çeşidinden elde edilmiştir. Yapılan
benzer çalışmada başak tane ağırlığını; Şahin (2016), 1.64-2.48 g olarak bildirmiştir.
Bin tane ağırlığı yönünden makarnalık buğday genotipleri arasındaki fark önemli
bulunmuştur. Genotiplerin bin tane ağırlıkları 41.3 ile 50.5 g arasında değişmiştir. Deneme
ortalaması 44.9 g olup, en yüksek değer Svevo ve en düşük değer ise Troubadur çeşitlerinden
elde edilmiştir. Buğdayın tane ağırlığı ve verim unsurları çiçeklenme sonrası gelişme süreçleri
ve çevre koşulları tarafından belirlenir (Wiegand ve ark., 1981). Yapılan benzer çalışmalarda
bin tane ağırlığını; Aydoğan ve ark., (2010) 30.31-37.88 g; Kendal ve ark., (2012) 31.5-39.4
g; Doğan ve Cetiz (2015) 37.3-47.1 g; Şahin (2016) 35.07-55.55 g olarak bildirmişlerdir.
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Çizelge 2. Denemede incelenen özelliklere ait ortalama değerler.
Genotipler
Eminbey
Ç-1252
Massimo Meridio
Svevo
Saragolla
Cesare
Troubadur
Karakılçık
Alibayır
Ortalama
D.K.

Bitki boyu Başaklanma süresi
Başak
(cm)
(gün)
uzunluğu (cm)
92.5 cd
90.2 d
91.0 cd
90.0 d
85.0 e
95.0 c
85.2 e
115.7 a
108.2 b
94.8
3.40**

118.5 bc
117.7 cd
120.5 a
107.5 g
110.5 f
119.2 ab
115.0 e
117.7 cd
116.7 d
115.9
0.74**

9.0 a
8.6 ab
7.7 cd
7.4 cd
9.1 a
8.6 ab
7.0 d
7.9 bc
8.1 bc
8.1
6.19**

Başakta tane
sayısı (adet)
60.0 b
54.5 bc
58.0 b
52.2 bc
71.7 a
46.5 cd
38.5 d
39.5 d
52.2 bc
52.6
13.4**

**,* Sırasıyla 0.01 ve 0.05 düzeyinde önemlidir. Aynı harfle gösterilen değerler 0.05 önem düzeyinde farklı değildir.

Çizelge 2. Devamı.
Genotipler
Eminbey
Ç-1252
Massimo Meridio
Svevo
Saragolla
Cesare
Troubadur
Karakılçık
Alibayır
Ortalama
D.K.

Başakta tane
ağırlığı (g)

1000 tane
ağırlığı (g)

Hektolitre
ağırlığı (kg)

Tane verimi
(kg/da)

3.21 a
2.49 bc
2.30 c
2.65 bc
2.92 ab
2.21 cd
1.49 e
1.75 de
2.63 bc
2.41
14.3**

47.2 c
42.0 ef
48.6 b
50.5 a
46.4 c
42.8 de
41.3 f
43.3 d
41.8 ef
44.9
1.75**

71.2 bc
70.6 cd
65.7 f
74.8 a
71.7 b
71.4 bc
69.9 d
66.7 e
64.2 g
69.6
0.77**

573.7 a
568.3 a
446.4 c
551.2 ab
493.2 c
496.3 bc
471.1 c
328.8 d
323.7 d
472.5
8.38**

**,* Sırasıyla 0.01 ve 0.05 düzeyinde önemlidir. Aynı harfle gösterilen değerler 0.05 önem düzeyinde farklı değildir.

Makarnalık buğday genotiplerinin ortalama hektolitre ağırlığına ait değerler Çizelge 2’de
verilmiştir. Genotipler arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Çizelge 2’de
görüldüğü gibi genotiplerin hektolitre ağırlığı 64.2 ile 74.8 kg/hl arasında değişmiş, deneme
ortalaması 69.6 kg/hl olmuş, en yüksek değer Svevo, en düşük değer ise Alibayır yerel
genotipinden elde edilmiştir. Genotipler genel olarak incelendiğinde Eminbey, Ç-1252,
Saragolla, Cesare ve Troubadur deneme ortalamasının üzerinde değere sahip olmuşlardır.
Hektolitre ağırlığı çeşit, çevre şartları, kültürel uygulamalar gibi farklı stres koşullarından
önemli derece etkilenebilmektedir. Yapılan benzer çalışmalarda hektolitre ağırlığını, Kılıç
(2014) 78.2-82.1 kg, Güngör ve Akgöl (2015) 67.3-77.5 kg, Şahin (2016) 73.13-81.53 kg,
Türköz ve Mut (2017) 73.7-77.0 kg, olarak tespit etmişlerdir.
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Tane verimi yönünden genotipler arasında istatistiki olarak fark önemli olmuştur (Çizelge 2).
Genotiplerin tane verimleri 323.7 ile 573.7 kg/da arasında değişirken ortalama tane verimi ise
472.5 kg/da olarak tespit edilmiştir. En yüksek tane verimi Eminbey, Ç-1252 ve Svevo
genotiplerinden elde edilirken en düşük tane verimi ise Karakılçık ve Alibayır yerel
genotiplerinden tespit edilmiştir. Tane verimi genotipin genetik potansiyeli, çevre şartları ve
yetiştiricilik koşullarına göre değişmektedir. Farklı bölgelerde benzer yapılan çalışmalarda
tane veriminin genotiplere göre değiştiği diğer araştırmacılar tarafından da belirlenmiştir
(Aydoğan ve ark., 2010; Kendal ve ark., 2012; Doğan ve Cetiz, 2015; Güngör ve Akgöl,
2015; Şahin, 2016; Türköz ve Mut, 2017).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, Kırklareli-Lüleburgaz ekolojik şartları altında araştırma enstitüleri ve özel sektör
tohumculuk firmaları tarafından farklı yıllarda tescil edilmiş 7 adet makarnalık buğday çeşidi
ve 2 adet yerel makarnalık buğday populasyonunun yağışa dayalı şartlar altında tane verimi,
verim unsurları ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Denemenin
yürütüldüğü şartlarda yüksek verim ve kalite açısından ön plana çıkan Eminbey, Ç-1252 ve
Svevo çeşitlerinin üretilmesi uygun olacaktır.
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B12'NİN İSKEMİ / REPERFÜZYON SIRASINDA LİPİD PEROKSİDASYON VE
ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NİSARİ
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, mnisari@nny.edu.tr
ÖZET
Serbest radikaller, iskemi reperfüzyonunda patofizyolojik doku değişikliklerine neden olur.
Bu çalışmada, sıçanlarda biyokimyasal olarak deneysel sol renal iskemi-reperfüzyon
hasarında B12 etkileri araştırıldı. Bu çalışmada 28 dişi Wistar albino sıçan kullanıldı.
Hayvanlar rastgele 4 gruba ayrıldı. Her deney grubu yedi hayvandan oluşuyordu. Kontrol
grubu (C): Sadece standart rat diyet ve musluk suyu ile beslendi. Hayvanlara herhangi bir ilaç
enjeksiyonu ya da iskemi reperfüzyonu yapılmadı. B12 Grubu (B12): 100 µg/kg folik asit
iskemiden 30 dakika önce intraperitoneal olarak verildi. İskemi/Reperfüzyon Grubu (I/R):
Sıçanlar, 45 dakikalık iskemiye maruz bırakıldıktan sonra 24 saat reperfüzyona tabi tutuldu.
B12+iskemi/ Reperfüzyon Grubu (B12+I/R): 100 µg/kg B12 iskemiden 30 dakika önce
uygulandı. Sıçanlar, 45 dakika iskemiden sonra 24 saat reperfüzyona tabi tutuldu. MDA
düzeylerinin I/R grubunda anlamlı derecede arttığı saptandı (p <0.05). MDA düzeylerinin I/RB12 grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede azaldığı (p <0.05), ancak B12+I/R
grubunda I/R ile karşılaştırıldığında artmış olduğu görüldü. SOD ve GST aktivitelerinin I/R
grubunda anlamlı olarak azaldığı (p <0.05), SOD ve GST aktivitelerinin kontrol grubuna
benzer olduğu bulundu.Bu sonuçlar, B12 ile tedavinin iskemi sonucunda böbrekte artan
oksidatif stresin oluşturduğu hasarı önleyebileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: B12, iskemi, reperfüzyon

EFFECTS OF B12 ON LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT ENZYMES
DURİNG ISCHEMIA/REPERFUSION
ABSTRACT
Free radicals cause pathophysiological tissue changes during ischemia reperfusion. In this
study, we aimed the effects of B12 in experimental left renal ischemia-reperfüsion injury in
rats biochemically.We used 28 male wistar albino rat in this research.The animals were
randomly divided into 4 groups. Each experimental group was consisted of seven animals.
Control Group (C):They were fed with only standard rat diet and tap water.Any drug
injections or ischemia reperfusion was not performed to animals.B12 Group:100 µg/kg B12
was administered intraperitoneally 30 min prior to ischemia and immediately before the
reperfusion period. Ischemia/Reperfusion Group (I/R):Rats were subjected to 45 min of renal
pedicle occlusion followed by 24 hours reperfusion. B12+Ishemia/Reperfusion Group
(B12+I/R): 100µg/kg B12 was administered 30 min prior to ischemia and immediately before
the reperfusion period.Rats were subjected to 45 min of renal pedicle occlusion followed by
www.zeugmakongresi.org/
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24 hours reperfusion. MDA levels found to be significantly increased in I/R group (p<0.05).
MDA levels were found to be significantly decreased in I/R+B12 group compared with
control group (p<0.05) but increased in B12+I/R group compared with I/R. SOD and GST
activities were found to be significantly decreased in I/R group (p<0.05) but SOD and GST
activities were similar to control group.
These results show that treatment with B12 may prevent the kidney damages due to ischaemia
result in increasing oxidant stres peroxidation damages further.
Keywords: B12, ischemia, reperfusion

1. GİRİŞ
Arteriyel ya da venöz kan akımı azalmasına bağlı organ ve dokunun yetersiz perfüzyonu
sonucu bu doku veya organların oksijenden yoksun kalması şeklinde tanımlanan iskemi,
hücresel enerji depolarının boşalması ve toksik metabolitlerin birikmesi sonucunda hücre
ölümüne yol açmaktadır. İskemik dokuya hem hücrenin rejenerasyonu hem de toksik
metabolitlerin temizlenmesi için yeniden kan akımıgerekmektedir. Ancak iskemik dokunun
reperfüzyonu dokuda paradoksal olarak sadece iskemi ile oluşan hasara göre çok daha ciddi
bir hasara yol açmaktadır (Zimmerman, 1992). Böbrek iskemisi; böbrek transplantasyonu,
kısmi nefrektomi, kardiyopulmonerbypass, sepsis, çeşitli ürolojik girişimler ve hidronefrozis
gibi çeşitli klinik durumlarda görülmektedir. İskemiden sonra gelişen akut böbrek yetmezliği,
glomerüler filtrasyon hızında azalma, tübüler nekroz ve böbrek damarlarında direnç artışıyla
karakterizedir (Conesa, 2001). İskemi ve reperfüzyon sonucu oksidatif stres ortaya çıkmakta
ve buna bağlı olarak serbest radikal birikimi gözlenmektedir. Serbest radikaller vücuttaki
fizyolojik aktivitenin doğal bir ürünüdür (Guyton, 2011). Serbest radikaller organizmanın
doğuştan kazandığı oksidan-antioksidan denge olarak tanımlanabilecek bir seviyede tutulması
gerekmektedir. Bu dengenin bozulması oksidatif strese yol açmaktadır. Vücutta serbest
radikallerin normalin üzerinde oluşumunun engellenmesi ve bu radikaller nedeniyle oluşan
hasarların önlenmesi amacıyla gelişmiş savunma sistemine antioksidan savunma sistemi ya da
antioksidanlar denir (Şener, 2009). Eksojen antioksidanlardan biri olan B12 vitamini;
kobalaminler veya B12 vitamini türevleri sınırlı sayıda enzim tarafından kullanılan kompleks
organometalik kofaktörlerdir. Kobalaminler doğal kobalt-içeren bileşiklerdendir, planar
düzeyde bir korrin halkası içinde dört pirol halkası ve korrin halkası santralinde yer alan tek
kobalt atomu içerir (Kumar, 2010). B12 vitamininin fonksiyonel parçası kobalttır. Hücre
işlevleri sırasında kobalt atomu korrin halkasının β-aksiyel pozisyonundaki kimyasal
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substratlarla reaksiyona girer. Büyüme ve gelişimde önemli yeri olan ve suda çözünen bir
vitamin olan B12 vitamini diğer suda çözünür vitaminlerin aksine bitkiler tarafından
sentezlenmez (Kayaalp, 2002). Esas olarak hayvansal gıdalarda, en fazla sığır karaciğer ve
böbreğinde bulunur. Diğer hayvansal gıdalarda, et ve süt ürünlerinde, daha az miktarlarda
mevcuttur (Banerjee, 2006). B12 vitamini sadece bazı bakterilerce de novo üretilir (Kayaalp,
2002). B12 vitamininin büyük kısmı (%90) karaciğerde ayrıca böbrek, dalak, kalp ve beyinde
de depolanır. B12 vitamini miktarına göre depolanan miktar diyetle alınan 1-10 mg arasında
değişir. Nötr ve asit ortamda ısıya dayanıklı olan B12 vitamininin yarılanma ömrü yaklaşık
400 gündür, bu nedenle eksikliği fark edilmeyebilir. In vivo ve in vitro çalışmalarda B12
vitamininin nörit gelişimini artırdığı, glutamat toksisitesini azalttığı, değişik sinir hasar
modellerinde dejenere olan motor sinir terminallerinde rejenerasyonu ve sinir iletimlerini
düzelttiği gözlenmiştir (Fujii, 1996; Yamazaki 1994). B12 vitamini eksikliği enzimatik
etkileri yanı sıra nörotrofik maddelerin aktivasyonunu bozarak da nöronlar üzerinde etkili
olabilir. Ancak, ultrastruktürel çalışmalarda, kobalamin eksikliği ile spinal kord motor
nöronlarında ve santral sinir sistemi nöropillerinde, serebral korteks ve striatumda yapısal
değişiklik saptanmamıştır; bununla birlikte erken büyüme faktörü sentezinde gözlenen düşme
nöronların da biyokimyasal olarak etkilendiğini düşündürmektedir (Tredici, 1995).
Yapılan çalışmalarda B12’nin serbest radikallere ve reaktif oksijen türlerine karşı etkili
olduğu bildirilmiştir (Kumar, 2010; Kayaalp, 2002). B12’nin antioksidan özelliği ve lipid
metabolizmasındaki işlevi göz önünde bulundurularak sıçanlarda biyokimyasal olarak
deneysel sol renal iskemi-reperfüzyon hasarına karşı etkilerinin araştırılması amaçlandı.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı İlaç Araştırmaları Yerel Etik
Kurulundan onay alındıktan sonra başlatılmış ve çalışma süresince yapılan tüm işlemler etik
kurul yönergesinde belirtilen kurallara uygunolarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Erciyes
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezinde
(DEKAM) yetiştirilen Wistar albino türü dişi sıçanlar kullanıldı. Kafesler içinde tutulan
sıçanlara günün normal düzeninde 21º C ve 12 saatlik aydınlık/karanlık ortamında su ve besin
ihtiyaçları sağlandı. Çalışmanın iskemi reperfüzyon aşaması DEKAM‘da, biyokimyasal
aşaması ise Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya EREN Genom ve Kök Hücre Merkezin‘de
yapılmıştır.
2.1.Deney hayvanlarının hazırlanması
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Çalışmada kullanılacak sıçanlar rastgele seçilerek her grupta 7 sıçan olacak şekilde kontrol
I/R, B12 ve B12+I/R olmak üzere 4 gruba ayrıldı.
Deney sonucunda sıçanlar anestezi altında sakrifiye edilerek böbrek dokuları çıkarıldı. Soğuk
serum fizyolojikle yıkandıktan sonra spanca sarılarak deney aşamasına kadar -80ºC‘de
muhafaza edildi.
2.2.İskemi-reperfüzyon tekniği
Çalışmamızda ağırlıkları 200-250 g, 28 adet dişi Wistar Albino türü sıçan kullanıldı.
Sıçanların, 80 mg/kg dozda ketamin ehydrochloride (Ketalar, Pfizer, Groton, CT) ve 10
mg/kg xylazin

ehydrochloride

(Rompun;

Bayer,

Leverkusen,

Germany)

kombine

intraperitoneal injeksiyonu ile derin anestezisi sağlandı. Sıçanın sol tarafında son kaburganın
altından başlayarak aşağıya doğru tıraşlanarak deri görünür hale getirildi. Sıçan düz bir satıha
sağ tarafı üzerine yatırılarak sabitlendi. Sıçanın sol tarafında son kaburganın altında parmakla
palpe ederek böbreğin yeri tespit edildikten sonra tıraşlanan bölgeye steril spançla batikon
sürüldü. Steril bisturi ve pens yardımıyla yukarıdan aşağıya doğru 2-3 cm’lik bir insizyon
açıldı. Bisturi ucuyla karın boşluğuna girilerek makas yardımıyla insizyon alanı böbreğin
çıkabileceği boyuta getirildi. Pens yardımıyla yağ dokusu ile beraber böbrek de dışarı
çıkartıldı.
Daha sonra böbreğin üzerindeki yağ dokusu temizlenerek renal damar görünür duruma
getirildi. Böbreğe zarar vermeden damara 38 mm’lik buldog damar klempi yerleştirilerek 45
dakikalık iskemi başlatıldı. Operasyon bölgesinin üzerine steril spanç yerleştirildi. İskemi
boyunca sıçanın iç organlarının su kaybetmemesi için spanç 3-5 dk aralıkla vücut
sıcaklığındaki steril serum fizyolojikle ıslatıldı. Derin anestezi boyunca vücut ısısının
düşmemesi için hayvanın karın ve sırt bölgesine sıcak su balonları kondu. Operasyon
sırasında anesteziden çıkma belirtileri (göz kapağı refleksinin hızlanması kas uyarısının
artması vb) gösteren hayvanlara 40 mg/kg dozda ketamine i.p verilerek anestezinin devamı
sağlandı. İskemi süresi tamamlandıktan sonra damar klempi çıkartıldı. Reperfüzyonu
başladıktan sonra yağ dokusu ile birlikte böbrek karın boşluğu içerisine yerleştirildi. İnsizyon
dikilmeye başlanmadan önce, karın içi organların anatomik konumlarına yerleşmelerini
kolaylaştırmak amacıyla karın boşluğuna vücut sıcaklığına getirilmiş 1-2 ml steril serum
fizyolojik döküldü. Deri altı bağ dokusunun ve kas tabakasının dikilmek suretiyle kapatılması
için atravmatik iğneli 6–0 noluVicryl (emilebilir) kullanıldı. Deri altı bağ dokusu ve kas
dokusu basit sürekli dikişlerle kapatıldı. Deri dikişleri için travmatik iğneli 4–0 noluVicryl
kullanılarak basit ayrı dikişlerle deri kapatıldı. Sızıntı kanaması olup olmadığı kontrol edilip
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kanama olmadığı belirlendikten sonra dikiş hattı batikonla silindi (Şekil 1,2).

Şekil 1: A-Böbreğin karın boşluğundan çıkarılışı, B-Renal damara buldoğun yerleştirilmesi,
C-İskeminin başlaması, D-Reperfüzyon sonra sıçanın dikilmesi

Şekil 2: A-Sıçanın sakrifiye edilmesi, B-Sıçandan kanın alınması, C-Böbrek,
D-Böbreğin kesilerek formaline konulması

1-Kontrol grubu (C): Sadece standart rat diyet ve musluk suyu ile beslendi. Hayvanlara
herhangi bir ilaç enjeksiyonu ya da iskemi reperfüzyonu yapılmadı.
www.zeugmakongresi.org/
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2-B12 Grubu: 100 µg/kg B12 iskemiden 30 dakika önce intraperitoneal olarak verildi.
3-İskemi/Reperfüzyon Grubu (I/R): Sıçanlar, 45 dakikalık iskemiye maruz bırakıldıktan
sonra 24 saat reperfüzyona tabi tutuldu.
4-B12+Ishemia/Reperfüzyon Grubu (B12+I/R): B12 (100 µg/kg), iskemiden 30 dakika
önce uygulandı. Sıçanlar, 45 dakika iskemiden sonra 24 saat reperfüzyona tabi tutuldu.
2.3.Böbrek doku hücrelerinin homojenize edilmesi
Böbrek doku örnekleri enzim aktivitesi çalışılacağı zaman -80ºC‘den çıkartıldı. 500mg doku
1/10 oranında (w/v) serum fizyolojik ile cam-cam homojenizatör kullanılarak homojenize
edildi. Homojenat soğutmalı santrifüjde 12.000 rpm‘de 20dakika santrifüj edildi.
Supernatantların bir kısmı MDA analizi, katalaz enzim aktivitesi ve protein tayini için ayrıldı.
Kalan supernatantlar 5/3 (v/v)etanol/kloroform karışımı ile 1/1 oranında karıştırıldı.
Soğutmalı santrifüjde 12.000rpm‘de 20 dakika tekrar santrifüj edildi. Üst tabaka SOD ve GST
enzim aktivitesiiçin ayrıldı.
2.4.Sıçan böbrek doku örneklerinde protein tayini
Homojenat ve supernatantlardaki protein miktarı Lowry metoduna göre yapıldı (1951).
Protein standartı olarak BSA (Sigma) kullanıldı. 0.02- 0.25 mg/mlkonsantrasyon aralığında
standartlar kullanılarak standart grafik çizildi ve eğimden numunelerdeki protein miktarı
mg/mL olarak hesaplandı.
2.5.Malondialdehit (MDA) tayini
Böbrek dokusunda MDA tayini Van Ye TM ve ark.’nın (1993) tiyobarbitürik asit (TBA) yön
temi

esas

alınarak

spektrofotometrik

olarak

saptandı.

Yöntemin

prensibi,

lipid

peroksidasyonunun son ürünü olan MDA’ nın TBA ile tepkimeye girerek 532 nm’de maksi
mum absorbans veren renkli bir bileşik oluşturmasıdır. Sonuçlar nmol MDA/g doku olarak
hesaplandı.
2.6.Süperoksid Dismutaz (SOD)aktivitesinin ölçümü
Böbrek dokularındaki SOD aktivitesi Durak İ ve ark. (1993) tarafından tanımlanan yönteme
göre yapıldı. Bu yöntem, ksantin/ksantinoksidaz enzimatik reaksiyonu ile oluşan süperoksit
radikallerinin ortamda bulunan (nitrobluetetrazolium) NBT‘yi indirgemesi esasına dayanır.
Renksiz NBT iyonu, süperoksit radikali ile indirgendiginde 560 nm‘de maksimum absorbans
veren mavi renkli formazona dünüşümünün spektrofotometrik olarak ölçülmesidir. SOD
aktivitesi ünite/mg protein olarak ifade edildi.
2.7.Glutatyon-S-Transferaz (GST)aktivitesinin ölçümü
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Böbrek dokularındaki GST aktivitesi Habig ve ark.’nın (1974) GSH ve 1-2 dikloro, 4
nitrobenzenin (CDNB) konjugasyonu sonucu oluşan Glutathione-S-CDNB’nin 340 nm dalga
boyunda verdiği absorbansın, spektrofotometrik olarak ölçülmesi esasına dayanan metoda
göre yapıldı. Spesifik aktivite ise: IU/mg protein olarak verildi.

2.8.İstatistiksel Analiz
Elde edilen verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS Statictics 21 istatistik paket programında
değerlendirildi. Biyokimyasal değişkenler tek yönlü variance analizi (ANOVA) ile çoklu
karşılaştırma analizine ise Student-Newman-Keuls testi ile bakıldı. Sonuçlar ortalama ± SD
(standart deviasyon) olarak verildi ve p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
3.BULGULAR
Gruplar arası MDA düzeyleri incelendiğinde kontrol grubuna göre I/R grubundaki artış
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Kontrol grubuna göre B12 ve B12+I/R gruplarında
azalma söz konusu olup istatistiksel olarak anlamlıydı(p<0.05). Ayrıca FA grubuna göre
B12+I/R grubunda bir azalma söz konusu olmasınarağmen istatistiksel olarak anlamsızdı
(p>0.05) (Tablo 1).
SOD aktivitesi kontrole göre B12 grubunda anlamlı derecede düşük iken, I/R grubunda
kontrole göre anlamlıderecede artış gözlendi (p<0.05). Ancak, kontrol grubuna göre B12+I/R
grubu karşılaştırıldığında SOD aktivitesinde bir artış söz konusu olmasına rağmenistatistiksel
olarak anlamsızdı (p>0.05). Ayrıca I/R grubuna göre B12 grubundaki azalma istatistiksel
olarak anlamlı iken (p<0.05), I/R grubuna göre B12+I/R grubundaki azalma istatistiksel
olarak anlamsızdı (Tablo 1).
GST enzim aktivitesi incelendiğinde, kontrol grubuna göre I/R ve B12+I/R grubunda artış
gözlenirken kontrol grubuna göre B12 grubunda anlamlı bir azalma görülmekteydi (p<0.05).
Ayrıca I/R grubuna göre B12 grubuna göre anlamlı bir azalma gözlenirken B12 grubuna göre
B12+I/R grubunda ise artış olup istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05) (Tablo 1) .
Tablo 1:Rat böbrek dokularına ait Ortalama ± Standart sapma olarak SOD, ve GST enzim
aktivite değerleri ile MDA miktarı.

Gruplar

SOD(U/mg p)
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11.2±0.26

3.14±0.37

2.2±0.13

14.5±0.78

5.28±0.86

4.5±0.27

B12

9.86±0.24

2.31±0.31

2.4±0.11

B12+I/R

13.6±0.22

4.31±0.35

1,5±0.11

Kontrol (C)
İskemi/reperfüzyon
(I/R)

4.TARTIŞMA
Anaerobik oksidatif solunum son derece önemli ve hücreye zarar vererek ölüme neden
olmaktadır. Hipoksinin en önemli nedeni arteriyel ya da venöz kan akımı bozukluğuna bağlı
organ ve dokunun yetersiz perfüzyonuna yol açan iskemidir. Reperfüzyon, iskemiye maruz
kalan doku ya da organların yeniden kanlanması ve oksijenlenmesi olayıdır. Reperfüzyon
hasarı ise iskemi periyodunu izleyen yeniden kanlanma döneminde doku ya da organlarda
meydana gelen hasar olarak tanımlanır. Hücre içine moleküler oksijenin girişiyle hızla oluşan
serbest oksijen radikal (SOR) türevleri reperfüzyon hasarının nedenlerinden biridir (Aydoğdu,
2015).
Böbrek iskemisi; abdominal aorta yönelik cerrahilerde suprarenal klempaj sonrası, böbrek
transplantasyonu kısmi nefrektomi, kardiyopulmoner bypass, sepsis, çeşitli ürolojik girişimler
ve hidronefrozis gibi çeşitli klinik durumlarda görülür. İskemiden sonra gelişen akut böbrek
yetmezliği, glomerüler filtrasyon hızında azalma, tübüler nekroz ve böbrek damarlarında
direnç artışı ile karakterizedir. İskemi ve reperfüzyon sırasında; mitokondriyal oksidatif
fosforilasyonun değişmesi, ATP’nin azalması, hücre içi Ca2+ artışı ve hücre iskeleti ile
membran fosfolipitlerinin bozulmasına öncülük eden proteaz ve fosfatazların aktive olması
sonucu aşırı miktarda SOR oluşarak oksidatif strese neden olur. İ/R hasarının
fizyopatolojisinde SOR’nin önemli bir rol oynadığı bildirilmektedir (Paller, 1984; Paller,
1994). Serbest radikaller nükleik asitler, serbest amino asitler, proteinler, lipidler,
lipoproteinler, karbonhidratlar ve bağ dokusu makromolekülleri de dahil olmak üzere, canlı
organizmaların yapısındaki hemen hemen tüm biyomoleküller ile reaksiyona girerek bunlar
üzerinde geriye dönüşlü veya dönüşsüz etkiler meydana getirebilmektedirler (Aydoğdu,
2005). İskemi sırasında küçük oranda SOR oluşmaktaysa da, reperfüzyon döneminde
dokunun yeniden oksijenlenmesinin ardından daha fazla miktarda serbest radikal oluşmakta
ve bunlar da lipid peroksidasyonuna yol açarak hasarı artırmaktadır (Paller, 1984). Dokularda,
oksidatif strese karşı enzimatik ve enzimatik olmayan olmak üzere iki türlü antioksidan
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mekanizma bulunmaktadır. Bunlardan enzimatik olanlardan en önemlileri SOD, CAT, GPx ve
GST iken enzimatik olmayan ise GSH, hemoglobin vs’dır (Dobashi, 2000). Böbrek kan
akımındaki azalma veya kesilme ve sonradan oluşan reperfüzyon ile birlikte çeşitli
derecelerde doku hasarı oluşmaktadır. Böbrek İ/R hasarında, iskemi sonrası böbrek fonksiyon
bozukluklarında SOR en önemli rolü oynamaktadır (Paller, 1984). Ayrıca reperfüzyonu
takiben SOR’da hızla yükselme olduğu ve buna bağlı olarak lipit peroksidasyon düzeyinde
artış olduğu bildirilmektedir (Paller, 1994). Hücreler oksidatif hasarı önleyen ya da kısmen
azaltan mekanizmalara sahiptir. Doku hasarının oluşması ile İskemik dokuda oksidanlara
bağlı olarak iskemi süresince glutatyon miktarının azaldığı ve SOD, CAT ve GPx gibi
enzimlerin inaktivasyonunun hızlandığı ve buna bağlı olarak hücrelerin reperfüzyon sırasında
hızla oluşan oksijen radikallerinin etkisine daha duyarlı hale geldiği rapor edilmektedir. İ/R
hasarının geriye dönebilmesi, böbrek tübüler hücrelerinin nefron boyunca hasarlı epitelyum
hücrelerinin yerini alma ve yenilenme yeteneğine bağlıdır (Nath, 2000).
Mevcut çalışmalar insan metabolizmasında sınırlı sayıda enzimin kofaktörü olarak işlev gören
B12 vitamini eksikliğinde MSS’nin tüm yapıtaşlarının direkt veya indirekt olarak
etkilendiğini ve bu etkilenmeye neden olan olaylar zincirinin hala çok kesin olmadığını
göstermektedir. Bu etkisi çeşitli madde birikimlerinin yarattığı toksik etkiler yanı sıra
nörotrofik faktörlerin işlevlerindeki değişikliklerin sonucunda olabilmektedir. Dolayısıyla
B12 vitamini nöroprotektif mekanizmalar ile hasarlandırıcı mekanizmalar arasında dayanak
görevi yürüten bir molekül olarak tanımlanmıştır (Scalabrino, 2009). B12 vitamininin
eksikliğinde MSS ve PSS yapıtaşlarında gözlenen patolojik değişikliklerin daha iyi
anlaşılması sadece B12 vitamini eksikliğinde gelişen nörolojik hastalıklar değil Alzheimer
hastalığı, multipl skleroz, motor nöron hastalığı gibi diğer nörolojik hastalıkların patogenetik
süreçlerinin anlaşılmasında ve tedavisinde de yeni ufuklar açabilir (Van Maele-Fabry, 1990).
B 12 Vitamini (siyano kobalamin), periferik sinir sisteminin ve beynin normal fonksiyonlarını
korumak için gerekli olan suda çözünen bir vitamindir (Nishimoto, 2015). B12’nin potansiyel
antioksidan özellikleri ve kobalaminlerin enflamatuar sitokinleri düzenlemede önemli bir role
sahip olduğu daha önce yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Gupta, 2016, Birch, 2009).
Literatür taramalarında B12’nin antioksidan özelliğe sahip olduğu gösterilmiştir ancak
iskemi/reperfüzyon hasarı ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sonuçlar, B12 ile
tedavinin

iskemi

sonucunda

böbrekte

artan

oksidatif

stresin

oluşturduğu

hasarı

önleyebileceğini göstermektedir.
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİNE
BAŞVURAN HASTALARIN ALDIKLARI TEDAVİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr.Üyesi. Bilal EGE
Adıyaman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
miregein@gmail.com

ÖZET
Ağız ve diş hastalıkları birçok farklı ülkede olduğu gibi toplumumuzda da oldukça sık
karşılaşılan sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Öyleki diş çürüğü, dünyanın en yaygın
bakteriyel enfeksiyonu olarak kabul görmektedir. Tedavide ise basit diş çekimleri birçok
farklı sağlık kuruluşunda rutinde verilebilen bir hizmetken; hastalar diğer oral ve
dentoalveolar cerrahi tedavi hizmetlerine ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Bu retrospektif
çalışmada, kliniğimizde lokal anestezi altında tedavi edilen hastalarda yapılan dental
işlemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tarafımıza başvuran hastalara ait
kayıtlar üzerinde retrospektif inceleme yapılmıştır. Bu amaçla Aralık 2015 ile Aralık 2018
tarihleri arasında fakültemize başvuran hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Kuruma toplamda
52616 kişi müracaat etmiş; bu kişilerin ise %49’u gibi büyük bir kısmı çene cerrahisi
kliniğine tedavi almak amacıyla doğrudan veya dolaylı şekilde yönlendirilmiştir. Bu hastalar
üzerinde ise toplamda 89419 işlem uygulanmıştır. Bu işlemlerin %46.8’ini klinik muayeneye
yönelik işlemler; %22.1’ini radyografik incelemeler; geriye kalan %31.1’lik kısmı ise çeşitli
tedavi yöntemleri oluşturmaktaydı. Yapılan bu işlemlerin incelemesine bakıldığında en sık
uygulanan işlemleri sırasıyla komplikasyonlu diş çekimleri (%49.6); gömülü diş ameliyatları
(%19.2), takiben normal diş çekimleri (%10.2), % 5.3’ünü çeneler üzerinde görülen kistik ve
tümöral yapılar ve kalan kısmı diğer dental cerrahi işlemler oluşturmaktaydı. Elde ettiğimiz
sonuçlar doğrultusunda henüz 3 yılını yeni doldurmasına rağmen fakültemizin çene cerrahisi
alanında bulunduğumuz bölgede ihtiyaç duyan hastalara iyi bir düzeyde hizmet verdiği
söylenebilir. Ancak ağız ve diş sağlığıyla ilgili uzun vadede sadece ayaktan tedavi ile kısıtlı
kalınmamalı; aynı zamanda genel anestezi altında daha komplike ve mutidisipliner tedavilerin
uygulanabilmesinin toplum sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Ağız ve diş sağlığı, çene cerrahisi, oral cerrahi, retrospektif

EVALUATION OF THE TREATMENTS RECEIVED BY PATIENTS WHO
APPLIED TO A CLINIC OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY IN A
UNIVERSITY HOSPITAL

ABSTRACT
Oral and dental diseases are among the most common health problems in our society as well
as in many other countries. So that dental caries are considered the most common bacterial
infection in the world. When simple tooth extractions are routinely given in many different
health facilities, the patients have difficulty in accessing other oral and dentoalveolar surgical
treatment services. In this retrospective study, we aimed to evaluate the dental procedures
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performed in patients treated under local anesthesia in our clinic and it was conducted on the
records of the patients admitted to our study. For this purpose, the patients who applied to our
faculty between December 2015 and December 2018 were evaluated. A total of 52616 people
applied to the faculty; a large part of these people, 49% of them, were directed directly or
indirectly to receive treatment in the oral and maxillofacial surgery department. A total of
89419 procedures were performed on these patients. 46.8% of these procedures were
performed for clinical examination; 22.1% radiographic examinations; and the remaining
31.1% were various treatment modalities. According to the examination of these procedures,
the most common procedures were as follows; complicated tooth extractions (%49.6),
impacted tooth operations (19.2%), normal tooth extraction (10.2%), cystic or tumoral lesions
on the jaws (%5.3) and the other treatments were the remaining part. Although it has just
completed 3 years, it can be said that our faculty provides a good level of service to the
patients in need in our region. However, it should not be only limited to ambulatory treatment
in oral and dental health; at the same time, we think that more complicated and mutidisipliner
treatments can be applied under general anesthesia in terms of public health.
Keywords: Oral and dental health, jaw surgery, oral surgery, retrospective

1.GİRİŞ
Ağız ve diş hastalıkları gerek Türkiye’de gerekse dünyada en sık karşılaşılan sağlık
sorunlarından birisidir ve insanların büyük bir çoğunluğu hayatı boyunca bu sorunlarından en
az birisi ile mutlaka karşılaşmaktadır. (1) Bu hastalıklar, büyük çoğunlığunun geri
dönüşümsüz olması, vücutta diğer sistemleri yakından etkilemesi, ciddi iş gücü ve maddi
kayıplara yol açması nedeniyle toplum sağlığı açısından oldukça önemlidirler. (2) Ülkemizde
de tüm yaş gruplarının ortalaması alındığında her 100 kişiden 92’sinin özellikle diş çürüğü
başta olmak üzere çeşitli dental tedavilere ihtiyaç duyduğu görülmektedir. (3) Çürük ve aşırı
madde kaybı nedeniyle uygulanan diş çekimleri en sık uygulanan tedavidir ve bunu
periodontal hastalıklar, eksik diş varlığı ve protez ihtiyacı, ortodontik şikayetler, çene ve yüz
deformiteleri ile temporamandibular eklem rahatsızlıkları izlemektedir. (4)
Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçası ve yaşam kalitesinin bir göstergesidir.
Yapılan çalışmalar Türkiye’de çocuk, yetişkin ve yaşlı bireyler kapsamında insanların kötü
bir ağız sağlığına ve buna bağlı düşük yaşam kalitesine sahip olduğunu göstermektedir. (3,5)
Bu durumun olumsuz etkileri ise yalnızca genel sağlık üzerine değil psikososyal ve ekonomik
yaşam üzerinde de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ağız diş sağlığı hizmetlerinin çok yönlü ve
multidisipliner şekilde sunulması konusunda diş hekimlerine çok önemli görevler düşmekte
bunun sağlanmasında ise etkin ve kapsamlı sağlık uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
(6,7)
Ülkemizin sağlık sistemi incelendiğinde aile hekimliği sistemi ve sağlık ocaklarından oluşan
birinci basamak; devlet hastanelerinin oluşturduğu ikinci basamak sağlık hizmetlerini takiben,
Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastaneleri ve üniversite hastanelerinin
oluşturduğu en üst düzey üçüncü basamak sağlık hizmetleri yer almaktadır. Ağız ve diş
sağlığı hizmetleri de benzer şekilde kamuda sırasıyla toplum sağlığı merkezleri, ağız diş
sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve üçüncü basamak diş hekimliği fakülteleri ile özelde
muayenehaneler üzerinden sunulmaktadır. Sistemde yaklaşık 22.000 diş hekimi görev
yapmakta olup bunların ise %38‟i kamu, %62‟si özel sektörde çalışmaktadır. (7) Ancak
başta uzman diş hekimleri olmak üzere diş hekimlerinin illere ve bölgelere göre dağılımı
farklılık göstermektedir. Buna ilaveten hizmet sağlayıcı kurumların tamamının yeterli fiziki
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donanıma sahip olmaması halkın ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine
erişememesine neden olmaktadır. Özellikle periferde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık
merkezlerine uzak mesafede yaşamaları, ağız hijyeni eğitiminden yoksun olmaları ve
ekonomik imkansızlıkları da düşünüldüğünde bu durum daha da önemli bir sağlık sorunu
haline gelmektedir. Bizde çalışmamızda resmi olarak 7 yıl önce kurulan ancak son 3 yıldır
kamu hizmeti veren hastanemizde bu süre boyunca başta Adıyaman olmak üzere yore halkına
vermiş olunan sağlık hizmetlerinin içerisinde özellikle ağız, diş ve çene cerrahisinin yerini
belirlemeyi amaçlamaktayız.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmamız, Aralık 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında diş muayenesi veya tedavisi amacıyla
Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi polikliniklerine başvuran toplamda 52616
hastanın mevcut otomasyon sisteminde kayıtlı tedavi bilgilerinin geriye dönük olarak
incelenmesi ile gerçekleştirildi. Yapılan toplam başvuru ve işlem sayısı bakımından sekiz
anabilim dalı içerisinde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde uygulanan tedavilerin çeşitliliği
araştırıldı.

3.BULGULAR
Fakültemize başvuran toplamdaki 52616 hastanın kliniklere göre sayıca dağılımına
bakıldığında; %49’u (n=25801) Ağız Diş ve Çene Cerrahisi; %40’ı (n=21044) Oral Diagnoz
ve Radyoloji- ilk muayene; %19.5’i (n=10238) Periodontoloji; %17.3’ü (n=9097) Restoratif
Diş Tedavisi; %16.4’ü (n=8624) Ortodonti; %11.9’u (n=6253) Protetik Diş Tedavisi; %10’u
(n=5250) Pedodonti; %3.3’ü (n=1716) Endodonti ve %0.3’ünün (n=158) Entegre Klinik
olacak şekilde başvuru yapıldığı görüldü. (Tablo1; Resim 1)

Tablo 1. Bölümlere göre toplamda başvuran hasta sayısı
Bölümler
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Periodontoloji
Restoratif Diş Tedavisi
Ortodonti
Protetik Diş Tedavisi
Pedodonti
Endodonti
Entegre Klinik

Toplam

Kişi sayısı
25801
21044
10238
9097
8624
6253
5250
1716
158
*52616

* Toplam sayı hesaplanırken tekil başvurular dikkate alınmıştır. Bölüm bazlı sayı hesaplamasında çoklu başvuru
durumu göz önünde bulundurulmuştur.
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% Dağılım
3,30%

0,30%

10,00%
11,90%

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
49%

Oral Diagnoz ve Radyoloji
Periodontoloji

16,40%

Restoratif Diş Tedavisi
Ortodonti
Protetik Diş Tedavisi

17,30%

Pedodonti
Endodonti
19,50%

40%

Entegre Klinik

Resim 1: Bölümlere göre başvuran hastaların %’lik dağılımı

Çalışmada belirtilen süre boyunca fakültemize toplamda 144579 müracaatta bulunuldu. Bu
başvuruların bölümlere göre dağılımına bakıldığında; %30.5’i (n=44068) Ağız Diş ve Çene
Cerrahisi; %18.5’i (n=26823) Ortodonti; %16.7’si (n=24100) Oral Diagnoz ve Radyoloji- ilk
muayene; %12.2’si (n=17640) Periodontoloji; %7.8’i (n=11308) Restoratif Diş Tedavisi;
%7.2’si (n=10454) Protetik Diş Tedavisi; %5.2’si (n=7507) Pedodonti; %1.7’si (n=2506)
Endodonti; %0.1’i (n=173) Entegre Klinik olacak şekilde dağıldığı görüldü. (Tablo2; Resim
2)

Tablo 2. Bölümlere göre toplamda yapılan müracaat sayısı
Bölümler
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Ortodonti
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Periodontoloji
Restoratif Diş Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi
Pedodonti
Endodonti
Entegre Klinik

Toplam
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% Dağılım
1,70% 0,10%
5,20%

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

7,20%
31%

Ortodonti
Oral Diagnoz ve Radyoloji

7,80%

Periodontoloji
Restoratif Diş Tedavisi
12,20%

Protetik Diş Tedavisi
Pedodonti
Endodonti
16,70%

19%

Entegre Klinik

Resim 2: Bölümlere göre toplamda yapılan müracaat sayısının %’lik dağılımı

Çalışmada belirtilen süre boyunca fakültemizde toplamda yapılan işlem adedi ise 321711 olup
bu sayının bölümlere göre dağılımının; %27.8’i (n=89419) Ağız Diş ve Çene Cerrahisi;
%22,2’si (n=71513) Periodontoloji; %13.5’i (n=43308) Oral Diagnoz ve Radyoloji- ilk
muayene; %10.6’sı (n=34067) Ortodonti; %9.6’sı (n=30988) Protetik Diş Tedavisi; %7.8’i
(25240) Restoratif Diş Tedavisi; %5.3’ü (n=17013) Pedodonti; %3’ü (n=9733) Endodonti ve
%0.1’i (n=430) Entegre Klinik şekilde dağılım gösterdiği görüldü. (Tablo 3; Resim 3)
Tablo 3. Bölümlere göre yapılan işlem sayısı
Bölümler
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Periodontoloji
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Ortodonti
Protetik Diş Tedavisi
Restoratif Diş Tedavisi
Pedodonti
Endodonti
Entegre Klinik

Toplam
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% Dağılım
3,00%

0,10%

5,30%

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

7,80%

28%

Periodontoloji
Oral Diagnoz ve Radyoloji

9,60%

Ortodonti
Protetik Diş Tedavisi
Restoratif Diş Tedavisi

10,60%

Pedodonti
Endodonti
22%

Entegre Klinik

13,50%

Resim 3: Bölümlere göre yapılan işlem sayısının %’lik dağılımı

Sekiz bölüm içerisnde 89419 sayıyla en fazla işlemin yapıldığı Ağız Diş ve Çene
Cerrahisi’nde ise bu işlemlerin %46.8’ini (n=41849) ilk muayene ve kontrol muayene
işlemleri; %22.1’ini (n=19761) radyografik (panoramik, periapikal, sefalometrik grafi vb.)
incelemeler; geriye kalan %31.1’lik (n=27809) kısmı ise cerrahi tedavi yöntemleri
oluşturmaktaydı. (Tablo 4)

Tablo 4. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi kliniğinde yapılan işlem sayısı ve dağılımı
İşlem adedi (n)
41849
24227
17622

Kategori
Muayene işlemleri
İlk muayene
Kontrol muayenesi

Dağılım (%)
46,8

Radyografik İnceleme işlemleri
Panoramik grafi
Periapikal grafi
Diğer (Sefalometrik, TME vb.)

19761
16305
3426
30

22,1

Tedavi işlemleri

27809

31,1

Toplam

89419

100
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Cerrahi müdehaleler içerisinde ise en sık uygulanan işlemler sırasıyla %49.6 (n=13793) ile
komplikasyonlu diş çekimleri; %19.2 (n=5339) ile gömülü diş ameliyatları, takiben %10.2
(n=2836) ile normal diş çekimleri, % 5.3 (n=1473) ile kistik ve tümöral yapılar ve kalan
%15.7’lik kısmı (n=4368) ise diğer dental cerrahi işlemler oluşturmaktaydı. (Tablo 5)

Tablo 5. Uygulanan cerrahi tedaviler
İşlem

Sayı (n)

Komplikasyonlu diş çekimi
Gömülü diş operasyonları
Normal diş çekimi

13793
5339
2836

Odontojenik kist (küçük/büyük)
Odontojenik tümör (küçük/büyük)

1108/179
118/56

Kemik içi implant uygulaması
Sert doku uygulaması

642
96

Apikal rezeksiyon

381

Odontojenik apse
Alveolit
Osteomiyelit

70
123
19

Oro antral fistül kapama
Sinüs plasti

133
127

Alveol düzeltme
Alveol plasti
Torus operasyonu

521

Artrosentez
TME mekanoterapi

153
1456

Kategori
Diş çekimleri

Odontojenik lezyonlar
İmplant cerrahisi
Diğer uygulamalar
Kök ucu cerrahisi
Pansuman

Sinüs cerrahisi

Dentoalveolar cerrahi

TME hastalıkları
Yumuşak doku cerrahisi

Vestibüloplasti
Frenektomi

Diğer

246

271
70
60

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Ağız ve diş hastalıkları gelişmiş toplumlar için önlenebilir hastalıklar kategorisine girerken
gelişmekte olan ülkelerde ise koruyucu diş hekimliği uygulamalarının yetersizliği nedeniyle
halen önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Son yıllarda Türkiye’de Sağlıkta
Dönüşüm Programı ile birlikte kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çok hızlı gelişmeler
olmuştur. Bu anlamda kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kapasitesi artmış, halkın ağız ve
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diş sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaşmıştır. Ancak yapılan yatırımların artmasına rağmen,
harcamaların planlı yapılamaması ve kaynakların yanlış kullanılması sonucu bu çabalar
yetersiz kalmakta olup; ülkemizde özellikle periferde halen kamu ağız ve diş sağlığı
hizmetlerinin temininde yapısal sorunlar yaşanmaya devam etmektedir.
Uluslararası alanda sağlık ve sağlığın geliştirilmesi önem kazanırken sağlık hizmetlerinin de
etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması giderek önem arz eder hale gelmiştir.
Sistemdeki aksaklıkların anlaşılabilmesi ve sağlık hizmetlerinin bir an önce planlanması bu
konuda detaylı araştırmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. (8) Bu nedenle Türkiye Ağız
Sağlığı Profili verileri doğrultusunda 2020 yılına yönelik bireylerin ve toplumun dental
farkındalığının arttırılması, bölgesel farklılıklara yönelik farklı ağız bakım programlarının
hazırlanması, önleyici ve tedavi edici programların arttırılarak toplumun her kesiminin ağız
diş sağlığı hizmetlerine erişimin sağlanması ve bu konudaki araştırma bulgularının
değerlendirilmesi gibi yeni hedefler belirlenmiştir. (5) Türkiye genelinde ağız diş sağlığı
hakkında bilgi verecek değerli projeler ve çalışmalar bulunsa da bu çalışmalar çoğunlukla
bireylerin ve kurumların imkanları dahilinde ilerlemektedir; bu nedenle ülkemizin herbir
bölgesinde daha kapsamlı ve organize çalışma yapılması gerekmektedir. Bunun için ağız ve
diş sağlığı göstergelerinin epidemiyolojik verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü ancak bu
şekilde insanların sağlık hizmetlerine ne ölçüde ihtiyaç duydukları saptanarak koruyucu sağlık
hizmetleri yaygınlaştırılabilir ve bu veriler ışığında kapsamlı sağlık programları ve projeleri
üretilebilir. (9) Bizde çalışmamızda bu amaç doğrultusunda Adıyaman ve çevre bölgesine
aktif bir şekilde yaklaşık 3 yıldır hizmet veren Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde
uygulanan tedavilerin çeşitli branşlara göre dağılımını ve dağılımın içinde ağız diş ve çene
cerrahisine duyulan ihtiyacı ortaya koymayı amaçladık.
Ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan diş hekimliği fakültelerinin yayınlanan yıllık faliyet
raporlarında vermiş oldukları sağlık hizmetleri verileri bulunmaktadır. Örneğin Çukurova
bölgesi ve çevresine hizmet veren bir fakülte hastanesinde 2014 yılı boyunca yaklaşık 173000
hastaya hizmet verildiği; (10) Ankara ili ve çevre bölgesine hizmet veren diğer bir fakültede
bu rakamın 2015 yılı için toplamda 220000 civarında olduğu ve toplamda 782000 işlem
yapıldığı bildirilmiştir. (11) Benzer şekilde Kayseri ilinde hizmet veren fakültede ise 2016
yılında 295000 civarında hastaya toplamda 994000 civarında tetkik uygulaması yapıldığı
bildirilmiştir. (12) İstanbul ve çevresinde özel bir üniversite araştırma ve uygulama
merkezinde ise 2017 yılında toplamda 52000 civarında hastaya hizmet verildiği yapılan
çalışmada rapore edilmiştir. (13) Zonguldak ili ve ilçelerinin yanı sıra, Batı Karadeniz
Bölgesi’nde hizmet veren diğer bir fakülte hastanesinde 2016 yılı kapsamında toplamda
108000 civarında başvuru olduğunu belirtilmiştir. (14) 2016’da hastanemize ise toplamda
yaklaşık 18300 hasta başvurmuştur. Sayısal olarak bu farkın fakültemizin ilk yılının
olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ayrıca rakamsal farklılıklara şehrin toplam
nüfusunun, eğitim seviyesi ve alt yapı imkanları ile kurum geçmişinin etkili olabileceğini
düşünmekteyiz. Örneğin; diş çekim nedenlerini belirleyen bir araştırmada diş çekim
nedenlerindeki bölgesel farklılıkların sosyoekonomik durumdaki farklılıkları yansıttığı, geri
kalmış bölgelerde çürük sebebiyle diş çekimleri daha yaygınken, refah düzeyi daha yüksek
olan bölgelerde ortodontik tedavi gibi nedenlerle diş çekimlerinin daha sık olduğu
gözlenmiştir. (15,16)
Fakültemizde 3 yıllık dönem içerisinde en fazla hasta başvurusunun ve işlem sayısının
yapıldığı brans ağız diş ve çene cerrahisi olurken; bunu oral diagnoz ve periodontoloji
bölümleri izlemiştir. Batı karadeniz bölgesini kapsayan raporda ise bu sıralamanın oral
diagnoz, pedodonti ve ortodonti şeklinde olduğu çene cerrahisinin ise protetik diş tedavi ile
beraber son sırada olduğu görüldü. (14) Aradaki bu farklılığın uygulama merkezlerinin alt
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yapı ile donanımsal farklılıklarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ayrıca bu sonuçlar bize
bölgemizde özellikle cerrahi açısından tedavi ihtiyacının oldukça fazla olduğunu ve/veya
mevcut kamu kurumlarında bu ihtiyacın yeterince karşılanamadığını göstermektedir. İlimiz ve
komşu illerde çene cerrahisi ile ilgili hastalıkların tedavisine yönelik hizmetler kamu sağlık
kuruluşlarında yeteri kadar çene cerrahisi uzmanı bulunmaması nedeniyle yapılamamaktadır.
Fakültemiz çene cerrahisi kliniği rutin cerrahi işlemlerin yanı sıra özellik gerektiren
operasyonların yapılması nedenleriyle yoğun bir şekilde tedavi hizmeti vermektedir. Ayrıca
hastanemiz bünyesinde cerrahi kapsamındaki işlemlerin diğer branşlara nazaran belirgin bir
şekilde daha fazla yapılması; bölgemizde koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarının
yetersiz kaldığını ve /veya bu konuda toplumsal farkındalığın halen düşük seviyelerde
olduğunu gösterdiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle sonuçlarımız bölgemiz ağız diş sağlığı
profili ve tedavi ihtiyaçlarını belirleme konusunda diğer çalışmalara önemli veriler
sağlayabilir. Yapılan çeşitli araştırmalarda eğitimin ağız sağlığını motive edici bir etken
olduğu, hastaların çekimden ziyade restorative tedavilere yönelmelerine sebep olduğu tespit
edilmiştir. (17) Bu açıdan düşünüldüğünde fakültemiz araştırma ve uygulama merkezinde
zaman içerisinde özellikle konservatif diş hekimliği dallarındaki akademik personel ve
yetişmiş uzman hekim sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak koruyucu tedavilerinin
sayısının artacağını düşünmekteyiz.
Sonuç olarak; diş hekimliğinde tedavi planlamaları, dişlerin daha uzun süre ağızda
kalabilmelerini sağlayacak şekilde tekrar düzenlenmelidir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı ile
ilgili sorunların çözümünde temel hedefimiz ayaktan tedavi hizmetlerinin yanında fakültemiz
bünyesinde zamanla genel anestezi-sedasyon uygulamalarının da kullanılmaya başlanması ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başta Adıyaman olmak üzere bölge halkına koruyucu diş
hekimliğinin tüm uygulama alanlarında kaliteli, kolay ulaşılabilir, uluslararası standartlarda
hizmet vermektir.
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SAÇIKARA AŞİRETİNİN GAZİANTEP -İSLAHİYE BÖLGESİNDEKİ UZANTISI
KELEBEKLİLERİN KÜLTÜREL YAŞAMINDA DOKUMA FAALİYETLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Cavit POLAT
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
cavit.polat@igdir.edu.tr
ÖZET
Antep-Maraş çevresinin Osmanlı himayesine girmesiyle farklı yörelerden çok sayıda
hayvancılıkla uğraşan konar göçer, Maraş-İslahiye bölgesine yerleştirilmiştir. Bölgeye
getirilen yörüklerden biri de İslâhiye civarındaki Saçıkara Aşiretinin Kelebekliler koludur.
Yörenin iklim şartlarına bağlı olarak yaz ve kış döneminde otlaklarda yaşamını sürdüren bu
yörükler, ürettikleriyle bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlamışlardır. Kelebekliler’in
hayvancılık dışında en çok uğraş gösterdikleri alan dokumaya bağlı el sanatlarıdır. Bu
bağlamda yetiştirdikleri küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri yünlerle dokuma faaliyetlerini
sürdürmüşler, kendilerine has dokuma araç, gereçleriyle gündelik yaşamlarında kullandıkları
keçe, kilim, yer sergileri, çadır, çuval, beşik bağları dokumuşlardır. Çalışma ile Saçıkara
Aşiretinin kolu olan Kelebekliler’ in kültürel yaşamlarında

dokuma faaliyetleri ele

alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: El Sanatları, Aşiretler, Dokumacılık
SUMMARY
Antep-Maras environment under the patronage of the Ottomans under the control of a large
number of livestock from different regions of the migrant migrant, was placed in the region of
Maras-Islahiye. One of the nomads brought to the region is the Kelebekiler branch of the
Saçıkara tribe in the vicinity of İslâhiye. Depending on the climatic conditions of the region,
these yörüks continued to live in the pastures during the summer and winter times and they
contributed greatly to the economy of the region. The area where Kelebekleri does most of the
work out of animal husbandry is handicraft related to weaving.İn This context, They continue
their weaving activities with the wools obtained from small ruminants, and weaving felt, rugs,
floor exhibitions, tents, sacks and cradles they used in their daily lives with their weaving
tools and materials. The study included weaving activities in the cultural lives of Kelebekliler,
the branch of the Saçıkara Tribal.
Key Words: Crafts, Tribes, Weaving
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1. GİRİŞ
Aşiret; Arapça bir kelime olup, kabile şeklinde ifade edilmektedir. Türkçe ’de
kullanılan anlamda ise göçebe unsurlar için kullanılmıştır. Aşiret kavramının Osmanlı’daki
karşılığı ise konargöçer, yörük, kabile veya taife şeklindedir (Halaçoğlu, 1991: 9). Konar
göçerlik ise basit tanımıyla sabit bir ikametgahı olmayıp, hayvancılıkla uğraşıp çadır hayatı
yaşayan, akrabalık bağları olan, toplulukların yaşama biçimidir şeklinde tanımlamak
mümkündür (Çelik, 1978:12). Osmanlı döneminde konar göçer aşiretler mevsimine göre
yazlık ve kışlık alanlarda yaşamışlar, yaşam kaynaklarını da hayvancılık oluşturmuştur
(Bedirhan, 2004:391). Anadolu’da hayvancılık alanında konar göçer aşiretlerin faaliyet
alanlardan biride Maraş, Gaziantep-İslahiye bölgesidir. Maraş’ın Osmanlı topraklarına
katılmasıyla birlikte Maraş, güney ve güneydoğuda bulunan aşiretler için yeni bir yerleşim
alanı oluşturmuştur. Bu yerleşime temel neden Maraş’ta elverişli yaylaların bulunması, güney
kısmında bulunan aşiretlerin yayla yollarının bu bölgeden geçmesidir (Söylemez, 2009:163).
Maraş’ın Osmanlı himayesine alınmasıyla farklı bölgelerden çok sayıda konargöçer
aşiret bu bölgeye getirilmiştir. Bölgenin iklim şartlarından dolayı yaz ve kış dönemlerinde
değişik alanlarda yaşamlarını sürdüren Türkmen aşiretleri yaklaşık 44000 kişilik nüfus ile
Maraş, Antep, Çukurova çevresinde yayla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir (Beyazıt, 2008:4142). Bölgede ticari canlılığı sağlayan temel öğelerin başında Aşiretlerin sattığı yün, süt, yağ,
yoğurt, peynir gibi ürünler bulunmaktadır (Aygan, 2009:237). Hayvancılıkla uğraşan konar
göçer aşiretler yıllar içinde kural tanımama, bulundukları alanlarda huzursuzluk çıkarma gibi
nedenlerin yanı sıra 1853 yılında Kırım savaşı da etkili olmuştur. Yaşanılan olumsuz
durumlar sonuncunda Osmanlı Devleti asker sıkıntısı çekmiş,

özellikle Adana, Maraş,

İslahiye çevresindeki aşiretlerden asker talep edilmiştir. Bu istek aşiretlerin devlete isyan
etmeleri ve çeşitli eşkıyalık olaylarının vuku bulmasına neden olmuştur. Savaş sonrası
Osmanlı Devleti orduya asker temin etme ve bölgenin kontrolünü sağlama gibi nedenlerden
dolayı, bölgede cereyan eden karmaşaları gidermek amacıyla konar-göçerleri yerleşik hayata
geçirmeye yönelik 1864 yılında Fırka-i İslahiye birliğini kurulmuştur (Uras, 1976:70). 1839
Tanzimat'ın ilanıyla idari anlamda Osmanlıda çok büyük değişikliklere gidilmiştir. Bu
değişiklikler içinde aşiretlerin iskanıda bulunmaktadır.
1840-50 yıllarında

Aydın vilayetinde

birçok

aşiret mevcuttu. Bunlar arasında

Saçıkara, Aşiretide vardı. Saçıkara Aşireti 1650’li yıllarda Aydın –Antalya, Mersin, Tarsus
bölgelerinde yaşamışlardır.1840-70 arasında Aydın Teke (Antalya), Konya Denizli, Muğla,
Burdur, Konya gibi yerlere gönderilmişlerdir. 1870-1900 tarihi arasında otuz yıllık zaman
zarfında aşiretler devlet tarafında sıkı takibe alınmış, bu takibin sonunda Saçıkara Aşireti
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 471

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
Çukurova’ya oradan Antep, Maraş bölgesine kadar gelmiştir. Saçıkaralılar; 1555 yılında İçel
livasında yazılan Osmanlı tapu tahririnde ilk defa adı geçen yörük oymağıdır (Kuzucu, 2019).
Aydın –Antalya yöresinde yaşam sürdüren aşiretlerin 1840-1870 yıllarında SaçıkaraKelebekliler 1800-70 arasında

Ereğlinin Divle nahiyesinde yaşamlarını sürdürmüşler,

bölgenin beklentilerine karşılık vermemesi nedeniyle 1900 sonunda bölgeden Çukurova'ya
inerek 1900-1919 ve 1950-60 yılları arasında İslâhiye ve Maraş’a yerleşmişlerdir. Saçıkara
Aşiretinin kolu olan Kelebekliler Maraş İslâhiye’de yerleşik hayata birçok el sanatı
faaliyetinin yanında dokumacılık alanında da çalışmalar yapmışlardır.
Araştırma daha çok Kahramanmaraş Gaziantep-İslâhiye illerinde yapılmıştır. Özellikle
Kelebekiler’in yerleşim alanlarında sürdürdükleri faaliyetler üzerinde durularak, el sanatları
alanındaki çalışmalar değerlendirilmiştir. Sözlü kaynaklara ulaşmada, yörük derneklerinden,
yaşlı kişilerin sözlü anlatımlarından faydalanılmıştır.
2. KELEBEKLİLERDE EL SANATLARI
Geçmiş yıllarda konar göçer olarak yaşamlarını idame ettiren Kelebekliler, yaşam
algısının değişmesi sonuncunda yerleşik hayata geçilmişlerdir. Günümüzde Kahramanmaraşİslahiye civarında yaşamlarını sürdüren Kelebeklilerin büyük bir bölümü yine hayvancılıkla
geçimlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte geçmiş yaşamlarından aktarılan kültürel
birikimlerini sürdüren Kelebeklilerde en önemli uğraşlarından biri de el sanatlarıdır.
Kelebeklilerin el sanatları üzerine faaliyet gösterdikleri alanlar; ana maddesi ahşap ve ana
maddesi yün olan el sanatlarıdır. Ham maddesi ahşap olan ürünlerde bastonlar (Fotoğraf 1. ),
yayıklar (Fotoğraf 5. ), tahta kaşıklar (Fotoğraf 6.), çomçalar (Fotoğraf 2), tokmaklar
(Fotoğraf 3 ), makaralar, kafesler sepetler yapılırken, dokuma ürünü olan el sanatları içinde
kilim, tuz torbaları, heybeler, un çuvalları, alaca çuvallar ön plana çıkmıştır.
Gündelik yaşamda gerekli olan araç gereçler içinde en önemli el aletlerinden birisi
tokmaktır. Çadır kazıklarını çakmak için kullanılmaktadır. Göç esnasında kurulumu veya
sökümü yapılacak çadırların kazıklarında kullanılmaktadır (Aydın, 1952). Yine gündelik
yaşamda mutfak araç ve gereçlerinin en önemli aksesuarlarından birisi de kaşık ve çomçadır.
Kaşık ve çomca

ağaçtan oyularak yapılır, oyma işinde

keser ve oyma bıçağı

kullanılmaktadır (Aydın, 1956). Kaşıkların süslenmesinde kök boya kullanılmaktadır
(Fotoğraf 6. ). Yine mutfaklarda yemeklik yağ elde etmede kullanılan yayık; yörük
kültürünün olmazsa olmaz unsurlarındandır (Fotoğraf 5.). Yerleşik hayatta kullanılan basit
içerikli el aletlerinden birisi de dere kenarlarında, ırmaklarda çamaşırların yıkanmasında
kullanılan tokaçtır (Fotoğraf 4.), (Aydın 1956). Kişilerin yaşamlarını kolaylaştıracak araç ve
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gereçler Kelebekliler için temel uğraş alanlarındandır. Bu anlamda yaşlıların kullanımında
baston yapımı da önemlidir (Fotoğraf 1. ).

Fotoğraf : 1.Baston

Fotoğraf : 2. Çomça

Fotoğraf : 4. Tokaç

Fotoğraf: 3. Tokmak

Fotoğraf : 5. Yayık

Fotoğraf: 6. Kaşık

3. DOKUMA FAALİYETLERİ
Yerleşik hayata geçen Kelebekliler’in kadınları evlerinde ıstarlarını (Fotoğraf 12. )
(Tezgah) kurarak dokuma işini sürdürmüşlerdir. Kurulan çadırın içinde dokuma yapılırken,
ağaç altında tezgâh

kurularak da yapılabilir. Istarın ayakları toprağa gömülerek

sağlamlaştırılır. Kelebekliler, gündelik kullanımlarda kullanılacak yer sergileri, çantalar,
seccadeler ve çeyiz amacıyla dokumalar yapmaktadır. Dokuma alanında kullandıkları araç
gereçler kurulumu kolay ve basit tekniklidir. Yün eğirmede kullanılan iği (Fotoğraf 11.) kolon
bağı örmede kullanılan çarpanayı (Fotoğraf
mümkündür.

8.) bu araç gereçlerin içinde saymak

Çarpana ile yular süslemeleri, kolanlar dokunur. Ala çuvalların kulpları,

önlüklerin bağı çarpana ile dokunur. Çarpanalı dokumalarda ipi sıkıştırmak için kılıç adı
verilen araç kullanılır (Fotoğraf 7. ).
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Fotoğraf: 7. Ahşap Kılıç

Fotoğraf: 10. Kirmen

Fotoğraf: 8. Çarpana

Fotoğraf: 11.İği

Fotoğraf: 9. Yer Tezgahı

Fotoğraf: 12. Istar Tezgah

Dokuma işi genellikle gündüz vakti yapılır. Kirmenler (Fotoğraf 10. ) vasıtasıyla yün
ip hâline getirildikten sonra boyama işine geçilir. Boyama doğada kolayca elde edilen
bitkilerden elde edilerek yapılır. Dokuma kıl dokuma ve yün dokuma olarak ikiye ayrılır.
Kara çadır yapımı için kıl kullanılırken diğer dokumalar ise yünden yapılmaktadır.
Dokumalarda eli belinde, pıtrak, kuşaklı, bıçkı, tokmaklı, su yolu, koç boynuzu yoğunlukla
kullanılan motiflerden bazılarıdır (Kelebek, 19599). Halı, kilim, çuval gibi dokumlarda
kullanılan motiflere bir takım anlamlar yüklenmektedir. Pıtrak motifinde pıtrağın üzerindeki
dikenler kötü gözü temsil ederken, eli belinde motifi doğurganlığı, koç boynuzu; bereket, güç
ve erkeklik sembolü şeklinde yorumlanmaktadır (Kılıç,Yayan, 2010: 194-196). Kelebeklilerin
dokuma ürünleri arasında ala çuval (Fotoğraf 14.) önemlidir. Ala çuvallar, ön yüzü nakışlı,
arka yüzü düz olarak dokunmaktadır. Ala çuvallarda daha çok boynuz motifi ön plandadır
(Dulkadir, 1997: 82). Alaca çuvallar taşıma sırasında elbise koymaya yarayan bir tür valiz
görevi üstlenmektedir. Bu çuval, develerle taşıma sırasında elbiseleri dış etkilere karşı
korumaktadır.
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Fotoğraf: 13.Sapan

Fotoğraf : 14. Ala Çuval

Fotoğraf: 15. Un

Çuvalı
Diğer yörüklerde olduğu gibi Kelebeklilerde taşımada kullanılan binek hayvanı
devedir. Deveye yüklenecek eşyaların taşınması sırasında kolan bağı kullanılmaktadır
(Fotoğraf 18. ). Kolanlar çarpana ile dokunur. Dört parmak eninde olan kolonlar dokuma
yapan kişinin isteğine göre çeşitli motiflerle süslenir (Aydın, 1956). Kelebekliler’de diğer bir
dokuma ürünü un çuvalıdır (Fotoğraf 15.). İçine kıl gitmemesi için yün ipten yapılır. Sık
dokunduğundan dışına un çıkmaz. Un çuvalının içinde kolan şeklinde dokunmuş ince kolan
ağız bağı yapılır. Kelebeklilerde avlanmak yada basit şekilde kendilerini korumak amacıyla
örme sapan (Fotoğraf 13.) yapmaktadırlar. Sapanların bağcıkları çarpana ile dokunurken taş
yuvası elde dokunmaktadır.
Heybe; çadır yaşamında erzak taşıma işinde, çobanların yemek taşımasında, doğadan
elde edilen bazı sebze meyvelerin eve getirilmesinde, işe yaramaktadır (Fotoğraf 17. ).
Heybe tüm yörüklerde olduğu gibi Sarıkeçililer’de de vazgeçilmez bir dokuma türüdür
(Dulkadir, 1997: 85). Heybeler çadırlarda erzak koymak için kullanılan bir tür dolap
çekmecesi görevi de üstlenmektedir (Kelebek; 1965).
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Fotoğraf: 16. Çanta

Fotoğraf :17. Heybe

Fotoğraf:18. Kolan Bağı

Göçebe yörüklerin meskeni yaz ve kış daima çadırdır. Bu çadırlar genellikle barınak
olarak adlandırılmaktadır (Güngör, 1941: 48). Barınma alanında yörük kültürünün en önemli
unsuru çadır olmuştur. Keçi kılından yapılan çadır, kullanım alanına göre çeşitli ölçülerde
parçalardan dokunarak sonradan birleştirilir. Biçimi ve türü ne olursa olsun, kısa sürede
kurulup sökülebilir ve kolaylıkla taşınabilir (Kutlu, 1992:63). Kıl çadırlar sürekli yağış alan
yerlerde tercih edilmektedir. Kıl, yüne nazaran daha sert ve kalın olduğu için yağmur
damlalarına karşı korunaklıdır (Polat, 2004: 214). Kıl çadır yazın serin, kışın sıcak tutma
özelliğine sahiptir.

Fotoğraf: 20. Kıl Çadır
SONUÇ
Temel geçim kaynağı hayvancılık olan aşiretler, Osmanlı Devleti tarafından, otlak
alanların

kontrolü,

ticaret

faaliyetleri

ve

güvenlik

nedenleriyle

bazı

bölgelere

yerleştirilmişlerdir. Gaziantep, Maraş çevireside bu bölgelerden biridir. Osmanlı Devletinin
daha öncesinden yaptığı iskan politikalarıyla birlikte bölgeyi ilgilendiren savaşlar sonrasında
iskân alanında yoğunluk yaşanmış, devlet iskân konusunda yeni politikalar üretmiştir.
Kelebekliler Aydın, Maraş, İslahıye hattında uzun

mesafeli yaylak ve kışlak hayatı

sürdürmüşlerdir. Yaşamsal zorluklar nedeniyle yörüklerin pek çoğu 1950 sonlarında yerleşik
hayata geçmişlerdir. Bu süreç içinde kültürel kimliklerini oluşturan Kelebekliler’in
kendilerine has dokuma faaliyetleri oluşmuştur. Bu bağlamda dokumada kullanılan araç ve
gereçler basit, elde yapılan ahşap ürünlerden oluşmaktadır. Dokumalar gündelik yaşamın bir
parçası olarak küçük ebatlarda, görsellikten ziyade işlevsel yönü ön plana çıkan ürünlerdir.
Kilim,

elbise çuvalı, tuz torbası, namazlık, kıl çadır Kelebeklilerin dokuma alanında

yaptıkları ürünlerdendir. Kelebeklilerin düz dokumalarında genelde kullandıkları renkler;
yeşil, sarı, mor, kırmızı kahverengi, siyah, beyaz, mavidir.
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Kültürel mirasımızın en önemli zenginliklerinden olan dokuma ürünlerinin
kaybolmamasına ve unutulmamasına seyirci kalınmamalıdır.

Bölgesel anlamda başta

üniversiteler olmak üzere kamu kurum kuruluşları dokumaların veya görsellerinin korunması
ve kayıt altına alınmasına yönelik yönlendirme ve eğitsel faaliyetlerle katkı sağlamalıdırlar.
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DEKÜBİT ÜLSERİ (BASINÇ YARASI) TANISI ALAN OLGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Onur AVCI
Cumhuriyet Üniversitesi,
dronuravci@gmail.com

ÖZET
GİRİŞ ve AMAÇ: Basınç yaraları; morbiditeyi, mortaliteyi ve hastanede yatış süresini arttıran
bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda; kliniklerden ve acil servisten anestezi yoğun bakıma
yatırılan hastalarda basınç yarası görülme sıklığını, oluşma sürecini, Waterlow risk skoru ile
korelasyonunu, en sık basınç yarası gelişen bölgeleri ve diğer kliniklerde basınç yarası gelişen
hasta sayısı ile anestezi yoğun bakımda basınç yarası gelişen hasta sayısını karşılaştırmayı
amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Girişimsel olmayan klinik uygulamalar etik kurulu ve hastaların
onayı alındıktan sonra; anestezi yoğun bakım ünitesinde Mart 2013-Nisan 2016 içerisinde,
yatmakta olan 1739 hastada tanımlayıcı tipte, retrospektif, tek merkezli bir çalışma olarak
planlandı. Çalışmamızda hastaların demografik bilgilerini, Waterlow risk skorlarını, basınç
yarası evrelerini, anestezi yoğun bakıma devir alındıkları klinikleri ve basınç yarası oluşan
bölgeleri içeren bir tanımlama formu kullanılmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde SPSS
Windows 22.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Yoğun bakım ünitesinde 2013 Mart-2016 Nisan ayları arasında basınç yarası
gelişme oranı %11.55 olarak hesaplandı. Basınç yarası kaydı yapılan 201 hastanın %47.8’i
erkek, %52.2’si ise kadın hastaydı. Ortalama Waterlow risk skoru 23.22 olarak hesaplandı.
Basınç yarası oluşma süresi ise ortalama olarak 22.94 gün olarak bulundu. Basınç yarası tanısı
almış 201 hastadan 57 (%28) tanesi evre 1, 105 (%52) tanesi evre 2, 34 (%16) tanesi evre 3 ve
5 (%2.4) tanesi evre 4 basınç yarası tanısı aldı. Yoğun bakıma diğer servislerden devir alınan
ve basınç yarası tanısı alan en çok hasta grubu %40.8 ile dahiliye servisinden oldu. En sık basınç
yarası sayısı tespit edilen bölge sakrum ve koksiks idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezi yoğun bakım ünitemizde basınç yarası tanısı konulmuş
hasta sayısının; kliniklerden ve acil servisten devir alınan basınç yarası tanısı almış hasta
sayısına kıyasla anlamlı olduğu bulundu. Yoğun bakımda çalışan ekibin niteliklerinin
artırılması, hizmet içi eğitimler, düzenli basınç yarası risk skoru analizi ve basınç yarası önleyici
uygulamalarla basınç yarası oluşumunu daha da önleyeceğimiz kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Basınç Yarası, Waterlow Risk Skoru, Yoğun Bakım
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EVALUATION OF DECUBITUS ULCER (PRESSURE ULCER) CASES IN
INTENSIVE CARE UNIT
Dr. Öğretim Üyesi Onur AVCI
Cumhuriyet Üniversitesi, dronuravci@gmail.com

ABSTRACT
INTRODUCTION: Pressure ulcer is a health problem that increases morbidity, mortality and
duration of hospitalization. The study was conducted to determine the frequency of pressure
ulcers, average of pressure ulcer generation time, the correlation with Waterlow risk score, the
most frequent locations of pressure ulcers, and to compare the number of patients with pressure
ulcers inside and outside anesthesia intensive care units, to raise awareness, to take precautions
against pressure ulcers and to contribute in these subjects.
METHODS: After approval of the patients’ and the Ethics Committee of the NonInterventional Clinical Practice are taken; 1739 patients who were treated between March 2013
and April 2016 in the anesthesia intensive care unit were included in this definitive,
retrospective, one-centered study. A definition form was used in this study, which includes
demographic informations, waterlow risk scores, pressure ulcer stages, clinics which they were
taken to the anesthesia intensive care and regions with pressure ulcers of the patients. SPSS for
Windows 22.0 program was used to evaluate findings from the research.
RESULTS: Between March 2013 and April 2016, pressure ulcer occurrence rate was %11.55.
201 patients with pressure ulcers 47.8% were male, 52.2% were female. Average Waterlow risk
score was 23.22. Average time for pressure ulcer generation was 22.94 days. Of the 201 patients
diagnosed with pressure ulcers, 57 (%28) were stage 1, 105 (%52) were stage 2, 34 (%16) were
stage 3 and 5 (%2.4) were stage 4. Between the patient group taken from another service, the
patients that were taken from internal medicine had the most number of pressure ulcer diagnosis
with 40.8%. The most common locations of pressure ulcers were sacrum and coccyx.
DISCUSSION and CONCLUSION: The number of patients diagnosed with pressure ulcers
in our anesthesia intensive care unit was found to be significant when it’s compared with the
number of patients that taken from clinics and emergency department and diagnosed with
pressure ulcers. We think that pressure ulcer occurrence can be prevented with a
multidisciplinary approach, such as more qualified medical staff in intensive care units,
trainings, regular pressure ulcer risk score analysis and preventive applications.
Keywords: Pressure ulcer, Waterlow Risk Score, Intensive Care Unit
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DEKÜBİT ÜLSERİ (BASINÇ
DEĞERLENDİRİLMESİ

YARASI)

TANISI

ALAN

OLGULARIN

GİRİŞ
Uzun süre yoğun bakımda kalan bireyler, yatış süresinin, tanı ve tedavilerinin uzaması
nedeniyle olumsuz etkilenebilmektedir [1]. Paraplejik, kuadriplejik, yaşlı, komada veya yoğun
bakımda uzun süre yatan bireylerde en önemli risk faktörlerinden birisi de basınç yaralarıdır.
Basınç yaraları; uzun süreli ve aşırı bası sonucu cilt ve ciltaltı dokularda oluşan hasarlardır [2].
Basınç yaralarının etyolojisi, patolojisi açık olarak ortaya konulmasına, basınç yarası tanısının
gecikmemesine rağmen önemli bir problem olarak önemini korumaktadır [3]. Hastanede
yatmakta olan bireylerde basınç yarası görülme oranı %2.7-%29 arasında değişmekte ve yoğun
bakım ünitelerindeki hastalarda bu oran artmaktadır. Paraplejik hastalarda %24-85 arasında
basınç yarası gelişme oranı bildirilmekte ve %7-8’inde basınç yarası komplikasyonlarına bağlı
ölüm bildirilmektedir [4, 5]. Basınç ülserinin önlenmesi ve tedavisi için kanıta dayalı önerileri
özetleyen, Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP-European Pressure Ulcer Advisory
Panel) ile Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli’nin (NPUAP-National Pressure Ulcer Advisory
Panel) 4 yıllık çabası ve işbirliği ile geliştirilmiş Hızlı Başvuru Kılavuzu’na da göre basınç
yaraları klinik olarak dört evrede sınıflandırılmaktadır [6]. Birinci evrede; cildin rengi ve dokusu
değişmiş fakat doku bütünlüğü bozulmamıştır. İkinci evrede cilt üzerinde yüzeysel kayıplar
başlamıştır. Üçüncü evreye gelindiğinde cildin üzerinde derin bir çukur oluşmakta, doku kaybı
artık ilerlemiş bir aşamadadır. Dördüncü evrede ise; cilt yüzeyinden kemiğe kadar olan
bölgedeki tüm dokular hasar görmüş durumdadır ya da doku ölümü gerçekleşmiştir. Ülkemizde
de 2003 yılında Yara, Ostomi ve Kontinans Hemşireleri Derneği (WOCN) tarafından “Basınç
Yarasının Önlenmesi ve Yönetimi” isimli klinik rehber geliştirilmiştir [7]. Bu rehberlerde risk
değerlendirmesinin yapılması, cilt bütünlüğünün korunması, basınca maruz kalan bölgeler için
destek yüzeyi, yatak içinde mobilizasyonun sağlanması, eğitim ve ilgili kayıtların tutulmasına
yönelik bilgilendirmeler mevcuttur [8]. Basınç yaraları her bölgede görülebileceği gibi, basınç
yaralarının %95’i vücudun belden aşağı bölgelerinde sıklıkla sakral, trokanter ve iskial bölgede
görülür. Basınç yaralarının vücudun hangi bölgesinde meydana geleceğini belirleyen asıl faktör
bireyin yatış şeklidir [9, 10].
Bu araştırmanın amacı; anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte iken basınç yarası
tanısı almış hastaların, basınç yarası görülme sıklığını, basınç yarası oluşma sürelerini,
Waterlow risk skorlarını (Tablo 1), basınç yarası gelişen vücut bölgelerini ve yoğun bakım
ünitesine geliş kaynaklarını (direkt veya hastane içi servislerden yoğun bakım ünitesine)
belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta onamı alındı. Araştırmanın tipi retrospektif, tek
merkezli, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Mart 2013-Nisan 2016
tarihleri arasında hastanemiz anestezi yoğun bakım ünitesine direkt acil servisten veya diğer
klinikler aracılığı ile yatmış 1739 hasta oluştururken, araştırmanın örneklemini basınç yarası
tanısı alan 201 hasta oluşturmaktadır.
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Çalışmada, basınç yarası gelişimini belirlemede Waterlow risk değerlendirme skalası kullanıldı
(Tablo 1) [11]. Waterlow basınç yarası risk değerlendirme ölçeği; dahili ve cerrahi alanlarda
kullanılmak üzere geliştirilmiş olması, özellikle diğer ölçeklerden farklı olarak cerrahiye bağlı
risk faktörlerini vurgulaması, malnutrisyon tarama aracı alt boyutuyla hastanın beslenmesini
ayrıntılı değerlendirmesi, hastanın risk düzeyini belirlemekle kalmayıp aynı zamanda basınç
yaralarının sınıflandırılması ve basınç yaralarını önleme, hemşirelik bakımına ilişkin bilgileri
içermesi sebebiyle dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir ölçektir [12, 13]. Çalışmamızda
iki hemşire aynı hasta üzerinde, aynı anda birbirlerinden bağımsız şekilde Waterlow risk
değerlendirme ölçeğini uyguladılar. Basınç yarası görülme sıklığını belirlemek amacıyla bir
tanımlama formu kliniğimizde kullanılmaktadır. Tanımlama formu; hastaların demografik
bilgilerini, Waterlow risk skorlarını, basınç yarası tanısı almış hastaların basınç yarası
evrelerini, anestezi yoğun bakıma devir alındıkları klinikleri ve basınç yarası oluşan bölgeleri
içermektedir. Hemşireler tarafından doldurulan veri toplama formları araştırmacı tarafından
toplandı ve kontrol edildi.
Tablo 1: Waterlow basınç yarası risk tanımlama ölçeği.
CİNSİYET
Büyük ameliyat/travma
İlaçlar
Boyuna oranla vücut
yapısı/kilosu
Cilt tipi

Erkek (1) Kadın (2)
Ortopedik-belden aşağı spinal (5) Ameliyat masasında iki
saatten fazla kalış (5)
Sitotoksik (4) Yüksek dozda steroidler ve antienflamatuvar (0)
Orta (0) Ortanın üstü (1) Aşırı şişman (2) Ortanın altı (2)

Sağlıklı (0) Kuru (1) İnce (1) Ödemli (1) Yapışkan (ateş) (1)
Renksiz (2) Çatlak/Sivilceli (3)
Tam kontinans kateter bağlı (0) Ara sıra tutamıyor (idrar/dışkı)
Boşaltım
(1) Katatere bağlı/yalnızca dışkısını tutamıyor (2) Hiç
tutamıyor (dışkı ve idrar) (3)
Orta (0) Az (1) Nazogastrik tüp ya da yalnızca sıvı (2)
İştah
Anoreksik ya da oral almıyor (3)
Örneğin diyabet, multipl skleroz (0) CVA (serebrovasküler
Nörolojik bozukluklar
kaza) (4) Motor/duygusal (6) Parapleji (0)
Tam (0) Huzursuz/Yerinde duramıyor (1) Kayıtsız (Apati) (2)
Mobilite
Kısıtlı (3) Traksiyonda/Hareketsiz (4) Oturduğu yerden
kalkamıyor (5)
Toplam risk puanı 10-14 arasında ise hasta düşük risk grubunda, 15-19 arasında ise yüksek
risk, 20 ve üzerinde ise çok yüksek risk grubunda sınıflandırılmaktadır.
Basınç yarası oluşma süresi gün olarak; erişkin bir hastanın doğrudan anestezi yoğun bakım
ünitesinde yattığı toplam gün sayısı ve erişkin bir hastanın ilk hastaneye kabul edildiği klinikte
yattığı gün sayısı ile nakilden sonra anestezi yoğun bakımda kaldığı gün sayısının toplamı
üzerinden hesaplanmıştır.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ
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Araştırma verileri tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortalama standart sapma ve ki-kare
analizi ile değerlendirilmiştir. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı.
Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde incelendi. Verilerin
korelasyonu için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Tüm veriler SPSS for Windows 22.0
programına aktarılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.

BULGULAR
Çalışmamızda 2013 yılı Mart ayı ile 2016 Nisan ayı arasında anestezi yoğun bakım ünitesinde
yatan 1739 hasta retrospektif olarak değerlendirmeye alınmıştır. Toplam 201 hastada basınç
yarası geliştiği tespit edildi. 2013 Mart-2016 Nisan ayları arasında anestezi yoğun bakım
ünitesinde yatan 1739 hastadan 201’inde basınç yarası geliştiği saptandı. Anestezi yoğun bakım
ünitesinde üç yıllık hasta verileri incelendiğinde basınç yarası gelişme oranı %11.55 olarak
hesaplandı. Basınç yarası kaydı yapılan 201 hastanın %47.8’ini erkek bireyler (96 hasta),
%52.2’sini ise (105 hasta) kadın bireyler oluşturmaktaydı. Basınç yarası tanısı almış yoğun
bakımda yatan en küçük yaştaki hasta 20 yaşında olup, en yaşlı hasta ise 91 yaşındaydı. Basınç
yarası tanısı almış erkek bireylerin yaş ortalaması 64.3±15.7 yıl iken, kadın bireylerin yaş
ortalaması 67.2±16.3 yıl olarak bulundu. Çalışmamızın ortalama yaş değeri ise 65.83±19.9 yıl
olarak bulundu. Basınç yarası tanısı almış erkek hastaların boy ortalamaları 172 cm, kadın
hastaların boy ortalamaları 161 cm olup, basınç yarası tanısı almış hastalarımızın boy
ortalaması 166±6.44 cm olarak tespit edildi (Tablo 2).
Tablo 2: Basınç yarası tanısı alan hastaların demografik özellikleri
CİNSİYET

Hasta Sayısı

Oran(%)

47.8

Boy
Ortalaması
(cm)
172

Yaş
Ortalaması
(yıl)
64.3

Erkek

96

Kadın

105

52.2

161

67.2

Toplam hasta
sayısı, boy ve
201
yaş ortalamaları

100

166±6.44

65.83±19.9

Basınç yarası kaydı yapılan 201 hastanın Waterlow basınç yarası değerlendirme ölçekleri
incelendiğinde; en küçük Waterlow risk skoru 11, en yüksek risk skoru 31 hesaplandığı
gözlendi ve çalışmaya alınan hastaların ortalama Waterlow risk skoru 23.22±4.989 olarak
hesaplandı. Waterlow basınç yarası risk skoru oranı arttıkça; basınç yarası tanısı alma oranının
da korelasyon analizi yapılmadan basit olarak arttığı tespit edildi. Waterlow risk skoru 10-14
olan düşük risk grubunda 5 hastanın (%2.4), 15-19 olan yüksek risk grubunda 39 hastanın
(%19) basınç yarası tanısı aldığı ve Waterlow risk skoru 20 üstü olan çok yüksek risk grubunda
değerlendirilen grupta ise 157 hastanın (%78) basınç yarası tanısı aldığı tespit edildi.
Anestezi yoğun bakım ünitesine devir alınan basınç yarası tanısı almış hastalar (n=183, %91)
ile anestezi yoğun bakımda basınç yarası tanısı alan hastaların (n=18, %9) hepsi
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incelendiğinde (n=201); basınç yarası oluşma süresi ortalama olarak 22.94±3.86 gün olarak
bulundu. Basınç yarası tanısı almış 201 hastadan %28’i evre 1 (n=57), %52’si evre 2 (n=105),
%16’sı evre 3 (n=34) ve %2.4’ü evre 4 (n=5) basınç yarası tanısı aldı.
Anestezi yoğun bakıma diğer kliniklerden devir alınan ve basınç yarası tanısı alan en çok hasta
grubu 82 hasta (%40.8) ile dahiliye servisinden oldu. İkinci sırada basınç yarası tanısı alan en
çok hasta grubunu ise; 35 hasta (%17.4 oran) ile acil servisten kabul edilen kronik hastalıklı
bireyler oluşturdu. 3. ve 4. sırayı ise 18 hasta (%9 oran) ile anestezi yoğun bakımda yatan ve
18 hasta (%9 oran) ile göğüs hastalıkları servisinden devir alınan hasta grubu oluşturdu.
Dahiliye servisinden devir alınan basınç yarası tanısı almış hasta sayısı, anestezi yoğun bakımda
basınç yarası tanısı alan hasta sayısı ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulundu (p<0.001) (p=0.0003). Acil servisten devir alınan evde uzun zamandır yatış öyküsü
olan kronik hastalıklı basınç yarası tanısı almış hasta sayısı, anestezi yoğun bakımda basınç
yarası tanısı alan hasta sayısı ile karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptandı (p<0.001) (p=0.0007) (Tablo 3).
Tablo 3: Basınç yarası tanısı alan hasta sayısının devir alınan servislere göre dağılımı
SERVİS
Anestezi Yoğun Bakım
Göğüs Hastalıkları
Ortopedi
Dahiliye

Basınç Yarası
Tanısı Alan
Hasta Sayısı
18
18
10
82

Oran (%)
9
9
5
40.8

p değeri

p=0.0003 *

13
6.5
Enfeksiyon
Hastalıkları
6
3
Nöroloji
3
1.5
Genel Cerrahi
5
2.5
Plastik ve
Rekonstruktif Cerrahi
8
4
Kardiyoloji
3
1.5
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
35
17.4
p=0.0007 **
Acil Servis
Toplam
201
100
*p<0.001 = Dahiliye servisinden devir alınan basınç yarası tanısı almış hasta sayısının,
Anestezi yoğun bakımda basınç yarası tanısı alan hasta sayısı ile karşılaştırılması.
**p<0.001 = Acil servisten devir alınan evde uzun zamandır yatış öyküsü olan kronik
hastalıklı basınç yarası tanısı almış hasta sayısının, Anestezi yoğun bakımda basınç
yarası tanısı alan hasta sayısı ile karşılaştırılması.
Basınç yarası tanısı alan 201 hastada toplam 439 adet basınç yarası bölgesi tespit edildi. 118
hastada iki veya daha fazla sayıda basınç yarası bölgesi tespit edildi. En sık basınç yarası sayısı
tespit edilen bölge sakrum ve koksiks iken, ikinci sırada en sık basınç yarası sayısı tespit edilen
bölge topuklar oldu. Basınç yarası gelişme oranı %28.4 ile sakrum ve koksikste, %14.1
oranında topuklarda, %13.9 oranında diğer bölgelerde, %9 oranında ayak bileği ve oksipital
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bölgede, %5.7 oranında skapulada, %4.8 oranında trokanterlerde, %2.3 oranında gluteal
bölgede bulundu. Anestezi yoğun bakımda basınç yarası tanısı almış hastalar ile anestezi yoğun
bakım dışındaki yoğun bakım ve servislerden devir alınan basınç yarası tanısı
almış hastaların tümünde vücudun topuk, sakrum, koksiks bölgelerinde basınç yarası dağılımı,
basınç yarası olan vücudun diğer bölgeleri ile mukayese edildiğinde anlamlı bir istatistiksel fark
görüldü (p<0.001) (p=0.0005) (Tablo 4).
Tablo 4: Basınç yaralarının vücudun bölgelerine göre dağılımı
Basınç Yarası
Oluşma Bölgesi

Basınç Yarası
Oran (%)
p değeri
Sayısı
62
14.1
p=0.0005*
Topuk
125
28.4
p=0.0002*
Sakrum
125
28.4
p=0.0002*
Koksiks
25
5.7
Skapula
21
4.8
Torakanter
4
0.9
Oksipital
10
2.3
Gluteal
4
0.9
Ayak bileği
2
0.5
Diz
61
13.9
Diğer
Toplam
439
100
*p<0.001 = Anestezi yoğun bakımda basınç yarası tanısı almış hastalar ile başka
servislerden devir alınan basınç yarası tanısı almış hastaların tümünde vücudun topuk,
sakrum, koksiks bölgelerinde basınç yarası dağılımının, basınç yarası olan vücudun
diğer bölgeleri ile karşılaştırılması.
TARTIŞMA
Basınç yaraları, hemşirelik bakımında, bakım kalitesinde ve önleyici uygulamalarla ilgili
yetersizlikte bir gösterge olarak kabul edilmekte; özellikle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören
hastalarda en önemli bakım sorununu oluşturmaktadır. Yoğun bakım ünitelerine yatan
hastaların erken dönemde basınç yaraları yönünden değerlendirilmesi, ilişkili risk faktörlerinin
saptanması ve basınç yarası önleme stratejileri oluşturulması gerekmektedir. Basınç yaraları
oluşumunda birçok faktör etkili olmasına rağmen özellikle beslenme yetersizliği, yatak içinde
pozisyon verememe, yaş, yoğun bakımda kalma süresi ve hareketsizlik en önemli faktörler
olarak vurgulanmaktadır.
Çalışmamızda, yoğun bakımda yatan hastalarımızda basınç yarası gelişim oranı %11.55 olarak
bulunmuştur. Tel, Özden ve Çetin; 14 günlük gözlem süresi sonrasında 46 hastadan 19’unda
(%41) basınç yarası gelişiminin olduğunu tespit etmişlerdir [14]. İnan ve Öztunç; 60 hasta
içerisinden 11 hastada (%18) basınç yarası gelişiminin olduğunu bulmuşlardır [15]. Bizim yoğun
bakımımızda ise basınç yarası insidansı %11.55 olarak tespit edilmiştir. Basınç yaralarının
insidansını tam olarak belirleyebilmek zordur. Prevelans çalışmalarında; oran incelenen hasta
grubuna göre değişiklik göstererek %1.4 ile 36.4 arasında bulunmuştur [16].
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Mortalite oranı aynı risk faktörlerine sahip kişiler arasında basınç yarası oluşması ile 4 ile 5 kat
artmaktadır [17]. Basınç yarası insidansının düşüklüğünü; yoğun bakımda hemşire ve personel
bakımının iyi olduğunun, teknik imkanların gelişmişliğinin, basınç yarası gelişimini önleyici
uygulamaların rutin pratikte yer aldığının bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz.
Basınç yarası oluşan ve oluşmayan bireylerde yaşla orantılı olarak değişiklikler olduğu
gösterilmektedir. Kurtuluş ve Pınar; yapmış oldukları çalışmalarında, 65 yaş üstündeki erkek
bireylerde basınç yarası oluşma oranının sayısal olarak daha yüksek olduğu tespit etmişlerdir,
fakat bu oranın istatistiksel anlamda anlamlı bir oran olmadığını bulmuşlardır [18]. Bizim
çalışmamızda ise; çalışmaya alınan hastaların ortalama yaş değeri 65.83 olmasına rağmen
basınç yarası gelişme oranı %11.55 olarak bulunmuştur. Çalışmamızdaki basınç yarası gelişme
oranı düşüklüğünü; risk altındaki hastaları belirleyerek, kapsamlı fizik muayene yapılarak,
düzenli günlük izlem ve cilt muayenesi yapılmasına bağlamaktayız.
Anestezi yoğun bakım ünitesine başka servislerden devir alınan basınç yarası tanısı almış
hastalar ile anestezi yoğun bakımda basınç yarası tanısı alan hastaların hepsi incelendiğinde;
basınç yarası oluşma süresi ortalama olarak 22.94 gün olarak bulunmuştur. Hug ve arkadaşları;
basınç yarası gelişme zamanını ortalama 13.3±13.1 gün olarak tespit etmişlerdir. Bizim
çalışmamızdaki basınç yarası oluşma süresi bu çalışmadan yaklaşık on gün daha uzun tespit
edilmiştir [19]. Yoğun bakımımızda basınç yarası gelişme süresinin 22.94 gün olmasında;
multidisipliner yaklaşım ile basınç yarası riski yüksek olan hasta grubunda iyi bir nütrisyonel
desteğin sağlanmasına, ileri yaş grubunda ve yatış süresi uzun olan hastalarda daha dikkatli
olunmasına, basınç yarası gelişiminde etkili olan pozisyon değişimine önem verilmesine
bağlamaktayız.
Çalışmamızda risk değerlendirme ölçeklerinden Waterlow basınç yarası risk skoru kullanıldı.
Buna göre, Waterlow risk oranı arttıkça basınç yarası tanısı alma oranı da basit olarak
artmaktadır. Çalışmamızda Waterlow risk skoru 15-19 olan yüksek risk grubunda 39 hastanın
basınç yarası tanısı aldığı ve Waterlow risk skoru 20 üstü olan çok yüksek risk grubunda
değerlendirilen grupta ise; 157 hastanın basınç yarası tanısı aldığı tespit edildi. Balzer ve
arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, 754 bireyden 34 tanesinde en az bir adet basınç yarası
belirtmişlerdir. Üç adet risk ölçeğini karşılaştırdıklarında, Waterlow risk skalasının en yüksek
duyarlılığa sahip bir skala (0.86) olduğunu tespit etmişlerdir [11]. Pang ve Wong; Waterlow risk
skalasının %95 oranında yüksek duyarlılıkta bir skala olduğunu bildirmişlerdir [20]. Biz de
çalışmamızda Waterlow risk skalasını kullanma gerekçemiz olarak yüksek duyarlılığa sahip
olmasıydı. Bu çalışmaya benzer olarak Pancorbo-Hidalgo ve arkadaşları; Waterlow risk
skalasının %82.4 gibi bir oranda yüksek duyarlılıkta bir skala olduğunu bildirmişlerdir [21].
Basınç yarası alan 201 hastada toplam 439 adet basınç yarası tespit edilmiştir. Çalışmamızda
en sık basınç yarası tespit edilen bölge sakrum ve koksiks iken, ikinci sırada en sık basınç yarası
sayısı tespit edilen bölge topuklar olmuş, basınç yarası gelişme oranı %28.4 ile sakrum ve
koksikste, %14.1 oranında topuklarda, %13.9 oranında diğer bölgelerde, %9 oranında ayak
bileği ve oksipital bölgede, %5.7 oranında skapulada, %4.8 oranında trokanterlerde, %2.3
oranında gluteal bölgede bulunmuştur. Thoroddsen’in yapmış olduğu bir çalışmada, bir hastada
en fazla dört bölgede basınç yarasının birden görüldüğünü tespit etmişlerdir. Bir bölgede basınç
yarası oluşan %58.7, iki bölgede basınç yarası oluşan %21.8, üç bölgede basınç yarası oluşan
%17.4 ve farklı dört bölgede basınç yarası oluşan %2.1 oranında birey bulunduğunu
saptamışlardır [22]. Hug ve arkadaşları; sakrum bölgesinde basınç yarası gelişmesini %53.4 oran
ile basınç yaralarıyla en çok karşılaşılan alan olduğunu ve bunu daha sonra topuk, trokanter ve
iskium alanlarının izlediğini bildirmişlerdir [19]. Tel, Özden ve Çetin; %71 koksiks, %21
skapula, %1 oranında ise dirsek ve kostalarda basınç yarası geliştiğini
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belirtmişlerdir [14]. Ortak ve arkadaşları; 476 hastanın 42’sinde multipl basınç yarası
izlemişlerdir ve basınç yaralarının büyük bir kısmının sakral alanda görüldüğünü bildirmişlerdir
[23]
.
Anestezi yoğun bakıma dahiliye servisinden devir alınan basınç yarası tanısı almış hasta
sayısının ve acil servisten devir alınan evde uzun zamandır yatış öyküsü olan kronik hastalıklı
basınç yarası tanısı almış hasta sayısının, anestezi yoğun bakımda basınç yarası tanısı alan hasta
sayısı ile karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak; yoğun bakımda
çalışan ekibin niteliklerinin artırılması, hizmet içi eğitimler, düzenli basınç yarası risk skoru
analizi, multidisipliner yaklaşım ve basınç yarası önleyici uygulamalarla basınç yarası
oluşumunun daha da önleneceği kanaatindeyiz.
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MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZDIKLARI ÇOCUK ŞARKILARININ
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ÖZET
Tüm insanlar müzikle dolu bir çevrede doğar ve büyür. Anne karnındayken dinletilen
müzikler, bebekken söylenen ninniler bir insanın ilk müzik eğitimlerini oluşturur. Konuşmayı
öğrendikten sonra çevresinden duyduğu şarkıları taklit ve tekrar eder. Çocukların müzikal
algıları küçük yaşta yüksek olduğu için öğretilen her şeyi kısa zamanda belleklerine kaydedip
öğrenebilirler. Çizgi filmlerdeki şarkılar, kreşte ve okulda öğrendiği şarkılar bireyin ilk şarkı
dağarını oluşturmaktadır. Bu noktada okul öncesi çağda ve ilkokul çağında çocukların müzik
eğitimi şarkı seçimi konusunda büyük önem kazanmaktadır. Bir müzik öğretmeni sadece
doğru şarkıyı seçen ve onu öğreten değil, çocuk şarkısı besteciliği de yapabilecek düzeyde
bilgiye sahip olmalıdır. Müzik öğretmenliği lisans programlarında yer alan "Eğitim Müziği
Dağarı" dersi öğretmen adaylarının bu yönlerini beslemekte ve deneyim kazanmalarını
sağlamaktadır. Bu araştırma 2017-2018 eğitim - öğretim yılı bahar döneminde Gazi
Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 48 öğretmen adayının "Eğitim
Müziği Dağarı" dersi almadan önce mevcut bilgi düzeyleriyle yazdıkları çocuk şarkıları ile
dağar incelemesi, form ve prozodi çalışmaları, evrensel değerlerin incelenmesi ve çocuk ses
sınırlarının araştırılması gibi konularda 12 haftalık eğitim aldıktan sonra yazdıkları şarkıları
incelemeyi hedeflemektedir. Araştırma sonucunda eğitim öncesi prozodi hataları oldukça
yüksek iken eğitim sonrasında hata oranının oldukça düştüğü, ilk yazılan şarkılar genellikle
belli bir form yapısı içerisinde değilken eğitim sonrası yazılan şarkıların çocuk şarkısı
formlarından birinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının yazdıkları çocuk
şarkılarındaki değer yargıları incelendiğinde ilk şarkıların %33,25'lik bir kısmının hiçbir
değer yargısı taşımadığı eğitim sonrasındaki şarkılarda ise tüm şarkıların en az bir değer
yargısı barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. İlkokul çağı çocuğunun ses özelliklerini
bilmemeleri durumundan dolayı öğretmen adaylarının ilk yazdıkları şarkılarda ses aralıkları
10'lu aralıklara kadar çıkarken eğitim sonrasında 5'li ve 6'lı aralıklarda kalmıştır. Müzik
öğretmenliği lisans programı için son derece önemli olan bu dersle ve öğretmen adaylarının
çalışmaları ile ilgili öneriler ilgili başlıklar altında verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Şarkısı, Eğitim Müziği, Prozodi, Değer.
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İnsanların kişiliklerinin temellerinin atıldığı, yaşadığı toplumun değer yargılarını ve kültürünü
öğrenip sindirdiği ve hayatının öğrenme ivmesinin en hızlı olduğu dönem çocukluk yıllarıdır.
Sahip olduğu aile tarafından ilk okulu olan evinde öğrenmeye ve eğitilmeye başlayan birey,
sonrasında formal eğitim basamaklarını tırmanmaya başlar. Evde aile tarafından başlayan
eğitim, her bireyin yaşadığı imkanlara, sosyoekonomik ve kültürel durumlara göre farklılık
göstermektedir. Ancak formal eğitim, herkes için yapılan eşit bir eğitimdir. Eğitim; bireyleri
belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir ve bu süreçten geçen insanların kişilikleri farklılaşır.
Günümüzde okullar, eğitim sürecinin en önemli kısmını oluşturur (Ördekçi, 2016, s. 3).
Eğitim sürecinin bir parçası olan müzik eğitimi, okul öncesi dönemden başlayıp genel müzik
eğitimi kapsamında yükseköğretime kadar uzanan bir süreçtir. Yani bireyin okuma yazma
öğrenme öncesinden meslek seçimine kadar onun eğitiminin bir parçasıdır. Okullarda eğitimi
verilen her ders gibi müzik eğitimi de çocuğa iyi olanı, güzel olanı, barışı kazandırmayı
hedeflemektedir. Müzik eğitimi aynı zamanda bireyin yaşadığı toplumun kültürünü
algılaması, kendi yetenek ve beğenilerini geliştirmesi ve dolayısıyla topluma sanatsal ve
kültürel açıdan katkılar sağlaması açısından önemli bir araçtır (Kuşçu, 2010, s. 1).
Sun (1969, s. 209) 'a göre müzik, şarkı söyleyerek, çalgı çalarak öğrenilir. Müzik dinlemek de
bunların dışında düşünülemez. Bu yüzden okullarda verilen müzik eğitimi bu üç temele
dayanmalıdır. Sadece kuramsal bilgilerle işlenen müzik eğitimi, çocuğun sıkılmasına ve
müzik dersinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu üç temelin en önemli sac ayağı şarkı
söyleme kısmıdır. Şarkı söylemeden geçen bir müzik dersi, verimli olamaz, öğrencinin
sevgisini kazanamaz ve müzik eğitiminden beklenen yararı sağlayamaz (Sun, 2006, s. 8).
1.1 Çocuk Şarkısı
Sözleri ve ezgisiyle çocuklar için yaratılmış olan yapıtlara "Çocuk Şarkıları" denmektedir
Çocuk, sevgiyle, sevgi sanatla büyür. Sevgiyi kalıcı kılabilmenin yolu şarkılardan
geçmektedir. Çocuk şarkıları ırk ayrımı, renk ayrımı yapmaz, evrenseldir. Ama iyiden,
güzelden, doğrudan taraftır (Aydoğan, 2007). Bu yüzden çocuk şarkılarının müzik
eğitimindeki önemi çok büyüktür.
Ülkemizde genel müzik eğitiminde kullanılan çocuk şarkıları dağarcığı başlıca dört kolda
incelenebilmektedir. Yabancı bir ezgiye söz yazılarak oluşturulan çocuk şarkılarına (Yaşasın
Okulumuz - Söz: Ahmet Muhtar Ataman, Müzik, W. A. Mozart) aktarma şarkılar, kaynağını
başka toplumlardan alan ancak Türk okul müziği bestecilerinin yarattığı şarkılara (Pazara
Gidelim - Muammer Sun) öykünme şarkılar, yüzyıllardır bu topraklarda halk tarafından
yaratılarak, halkın beğeni ve zamanın süzgecinden geçerek günümüze ulaşan, dizisi, yapısı ve
sözü ve duyarlılığıyla bu topluma ait olan şarkılara (Ninniler, tekerlemeler) anonim şarkılar,
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Türk eğitim müziği bestecilerinin yazdığı, kaynağını halk müziği oluşturan okul şarkılarına
ise (Bir Dünya Bırakın - Salih Aydoğan) Türk okul şarkıları denmektedir (Sun ve Seyrek,
2002, s. 26).
Çocuk şarkısını oluşturan ana öğeler başlıca sözleri, müziği, ritmik yapısı, şarkının formu ve
yazıldığı yaş grubuna olan ses aralığı uygunluğudur.
Şarkının sözleri yazıldığı yaş grubuna uygun, ilgi çekici, yalın ve dil gelişimine katkı sunacak
şekilde olmalıdır. Terbiyeye, çocuğun zevk ve psikolojisine, gelişimine uygun ve öğretici
olmalıdır (Coşkuner, 1955, 112). Sözler, yaş grubuna göre keyifli ve tekerleme benzeri
vokallerden oluşabileceği gibi genellikle bir değere vurgu yapan ve mesajı olan yapıtlardır.
Dil gelişiminde tekerleme, saymacaların ve çocuk şarkılarının gelişimi yadsınamaz (Göncü ve
Yeşilkaya, 2013, s. iii). Küçük yaş müzik eğitiminin temel amaçlarından biri diğer bir çok
dersin amacı gibi bireye iyi insan olmayı, sorumluluk bilinci geliştirmeyi, sevgiyi, saygıyı ve
bunun gibi değerleri kazandırmaktır. Şarkılar bu kazanımın sağlanması için en önemli
materyallerdir.
Müziği, sözlere uygun şekilde bestelenmiş, çocukların söylemekten keyif alacağı, melodik,
büyük ses atlamalarından kaçınılmış şekilde oluşturulmalıdır. Coşkuner (1955, s. 112), çocuk
şarkılarının melodilerinin orijinal sanat vasfı taşıması gerektiğini ve çocukların kolayca
öğrenebileceği sevimli ve cazip olması gerektiğini söylemiştir.
Ritmik yapı şarkıya şeklini veren en temel ayaklardan biridir. melodisi ve sözleri çok iyi olan
bir şarkı yanlış ritimlerle hem çocuklara keyif vermeyen hem de söylenmesi zor bir şarkı
haline gelebilir. Ritmik yapının oluşturulmasında sözlerde yer alan hecelerin açık ve kapalılık
durumları göz önünde bulundurulur. Bu da söz ve müziğin uyumlu hale gelmesi demektir.
Söz ve müziğin uyumlu hale gelmesiyle ritmik yapı oluşur ve bu aşamaya prozodi çalışması
denilir. Sözcüklerin, vurgu, söyleni ve deere uyarlık bakımlarından doru söylenmelerine ve
müziklenmeleri halinde bu niteliklerin korunmasına sesle sözün güzel ve dengeli uyumuna
“prozodi” denir (Arseven, Akt: Bilgin, 2004, s. 4).
Batı müziğinde bir yapıt cümleciklerden; en küçük bir müzik fikri olan bir motif ise seslerden
oluşur. Türk müziğinde ise haneler ve teslimlerle örneklenebilir (Küçükosmanoğlu, 2015,
273). Çocuk şarkıları en küçük formlu müzik yapıtlarıdır. Birbirini andıran iki motiften (a+a'),
birbirinden farklı iki motiften (a+b) veya birbirinden farklı iki motiften ilkinin sonda
tekrarlamasıyla (a+b+a) (a+b+a') oluşabilmektedir.
Çocukların yaş gruplarına göre şarkı söyleme seslerinin en alt noktası ile en üst noktası
arasında kalan kısma ses sınırı denmektedir. Çocukluktan yetişkinliğe kadar sürekli gelişim
halinde olan bireyin ses yapısı her yaşta değişmektedir. Her bireyin gelişimi farklı olacağı için
ses gelişimi de birbirinden farklı seyretmektedir. Ancak bu ses sınırlarının ortalaması alınarak
çocukların yaş gruplarına göre ortalama ses sınırları bulunmaktadır.
Bunun bir sonucu olarak çocuk şarkıları bir müzik öğretmeni için en önemli materyaldir. Bu
materyallerin kaliteli ve çeşitli olması eğitimin de kalitesini arttırmakta ve müzik eğitiminin
niteliğini yukarıya taşımaktadır. Öğretmenler atandıkları okullarda yeri geldiğinde o okula
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marş yazmak durumunda kalabilmekte, yeri geldiğinde o coğrafyadaki çocukların ilgisini
çekebilmek için o kültüre ait şarkı ihtiyacı duyabilmektedir. Bazense öğretmek istedikleri
konu üzerine yazılmış veya düzenledikleri etkinliklere uygun şarkı bulamamaktadır. Bu gibi
durumlarda bir müzik öğretmeninin bir çocuk şarkısı yazabilmesi beklenmektedir. Bu işin
eğitimini lisans eğitiminde farklı derslerle almış ve pekiştirmiş olması gerekmektedir. 2018
öncesi müzik öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören lisans öğrencileri, lisans 2. sınıf
düzeyinde önce eğitim müziği dağarı dersini almakta, bu derste eğitim müziği için
bestelenmiş çocuk şarkılarını inceleyip analiz etmekte, lisans 4 düzeyinde ise eğitim müziği
besteleme dersinde incelediği dağarcıktan yola çıkarak özgün çocuk şarkısı yapıtları
oluşturma denemeleri yapmaktalardı. Besteleme dersinin içeriği; küçük ve orta boyutlu şarkı
formlarında; makamsal ve tonal ezgi yazma, kanon yazma, makamsal ve tonal iki
seslendirme, şarkı yazma ve eşliklendirme şeklindedir (Tuğcular, 2015, s. 2). 2018 programı
ile hedefi sadece dağarı incelemek olan eğitim müziği dağarı dersi adı "okul müziği dağarı"
olarak lisans 3. sınıf düzeyine taşınmış ve eğitim müziği besteleme dersi programda seçmeli
havuzuna alınmıştır. Öğretmenlik mesleği için bu denli önemli olan besteleme dersinin
seçmeli havuzuna taşınması bir çok öğretmen adayının bu eğitimden yoksun kalacağı
anlamına gelmektedir. Bu değişimle eğitim müziği dağarı dersi, besteleme dersini almayacak
öğrencileri düşünerek çok misyonlu bir derse dönüşmektedir. Ancak çocuk şarkısı dağarının
incelenip, sindirilip yeni çocuk şarkısı denemeleri yapılması için 1 dönemlik bir süreç oldukça
azdır.
Bu eğitimin öğrenciler açısından ne derece faydalı olduğunu vurgulamak için hiçbir besteleme
ve dağarcık inceleme eğitimi olamayan 48 öğretmen adayı eğitim müziği dağarı dersi
kapsamında, 4 haftalık dağar incelemesi, 2 haftalık form eğitimi, 2 haftalık prozodi eğitimi, 1
hafta UNESCO yaşayan değerler eğitimi verilmiş ve 1 hafta da çocuk ses sınırlarına ilişkin
yapılmış çalışmaların sunumu yapılmıştır. Eğitimlerinden önce ve sonra öğrencilerden birer
çocuk şarkısı yazmaları istenmiştir.

Araştırmanın Amacı





Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk şarkıları
prozodi açısından nasıldır?
Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk şarkıları
form açısından nasıldır?
Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk şarkıları
ses aralıkları açısından nasıldır?
Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk şarkıları
taşıdığı değerler açısından nasıldır?

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 491

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
2. GELİŞME
2.1. Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeline, evren ve örnekleme, veri toplama
araçlarına, verilerin analizi ve yorumlanmasına dair bilgiler verilmiştir.
2.2. Araştırmanın Modeli
Çalışmada görüşme çeşitlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntemde araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren bir görüşme protokolü
hazırlar (Türnüklü, 2000, s. 547). Yarı yapılandırılmış görüşme yönteminin çalışmayı yapan
kişiye sağladığı en önemli unsur görüşmenin daha önceden hazırlanmış bir görüşme
protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeni ile diğer görüşme türlerine göre daha sistematik
ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 1999, s. 283). Görüşme sonucunda
elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz tekniği
kullanılmıştır.
2.3. Evren ve Örneklem
Araştırmada 2017-2018 eğitim - öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda eğitim görmekte olan ve Eğitim Müziği Dağarı dersini alan
48 öğretmen adayının eğitim öncesi ve sonrası yazdığı toplam 96 şarkı incelenmiştir. İlgili
eğitim - öğretim yılında dersi alan her öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Çalışmada
örneklem evreni temsil etmektedir.
2.4. Veri Toplama Araçları, Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Araştırmada verilerin toplanması için öğretmen adaylarının yazdığı çocuk şarkılarını
inceleyebilmek amacı ile araştırmacı tarafından geliştirilen "çocuk şarkısı değerlendirme
formu" kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine göre geliştirilen değerlendirme
formunda yer alan sorular çocuk şarkılarının prozodi, form, ses aralıkları ve taşıdığı değerler
başlıklarından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının yazdıkları çocuk şarkıları bu dört alt başlık
açısından alanında doktora yapmış 3 alan uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Alan
uzmanlarının verdikleri cevapların aritmetik ortalaması alınarak yüzde (%) ve frekans (f)
hesaplanarak ilgili tablolar altında verilmiştir.

3. BULGULAR
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Tablo 1. Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk
şarkıları prozodi açısından nasıldır?

Prozodi Hatası Olan Ölçü
Eğitim Öncesi Şarkı
Eğitim Sonrası Şarkı
Sayısı
f
%
f
%
6
12,5
28
58,25
1-2 hatalı ölçü
14
29,25
11
23
3-4 hatalı ölçü
21
43,75
6
12,5
5-6 hatalı ölçü
7
14,5
3
6,25
7-8 hatalı ölçü
Toplam
48
%100
48
%100
Eğitim öncesi şarkılar incelendiğinde yazılan 8 ölçülük çocuk şarkılarının içeriğinde
yarısından fazla prozodi hatası olan ölçü barındıran şarkılar yaklaşık %57 iken, eğitim sonrası
bu oran %18,75 e düşmüş, yarısından fazla prozodi hatası olmayan şarkıların oranı ise
%81,25 e kadar yükselmiştir. Verilen eğitimin prozodi çalışmaları açısından olumlu olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk
şarkıları form açısından nasıldır?
Şarkı Formu

Eğitim Öncesi Şarkı
Eğitim Sonrası Şarkı
f
%
f
%
10
21
25
52
a + a' formu
15
31
21
43,75
a + b formu
23
48
2
4,25
Herhangi bir form yok
Toplam
48
%100
48
%100
Öğretmen adaylarının eğitim öncesi yazdıkları şarkılar incelendiğinde %48 lik bir oranın
hiçbir forma uymadığı, eğitim sonrası şarkılarda ise hiçbir formu olmayan şarkıların oranının
%4,25 e kadar düştüğü tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının a+a' formunu kullanma
oranları %21'den %52'ye çıkarken, a+b formunu kullanma oranları %31'den %43,75'e
yükselmiştir. Bu oranlar eğitim sürecinin form bilgisi açısından yararlı olduğu sonucunu
vermektedir.
Tablo 3. Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk
şarkıları ses aralıkları açısından nasıldır?
Şarkıların Ses Aralıkları
5'li aralık
6'lı aralık
7'li aralık
8'li aralık
9'lu aralık
10'lu aralık
Toplam

Eğitim Öncesi Şarkı
f
%
18
37,5
9
18,75
6
12,5
10
21
4
8,25
1
2
48
%100
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Müzik öğretmeni adaylarının eğitim öncesi yazmış oldukları çocuk şarkılarındaki ses sınırları
5'li aralık ile 10'lu aralık arasında değişik aralıklarda idi. Öğretmen adayları %37,5'lik oranla
5'li aralıkta, %21 oranla ise 8'li aralıkta yani bir oktav aralığında şarkılar yazmışlardır. Çocuk
ses sınırları eğitim sürecinde tartışılıp farklı yaş gruplarının ses sınırları ortalamaları
incelenmiş ve mevcut okul şarkısı dağarındaki çocuk şarkılarının ses sınırları incelenmiştir.
Eğitim sonrasında yazmış oldukları çocuk şarkılarının %50'si 6'lı aralık içerisinde yer alırken,
%43,5'i 5'li aralık arasındadır. Çocuk şarkılarının ses sınırları belirlenirken, çocukların sürekli
bir gelişme ve büyüme içerisinde olduğu unutulmamalıdır. Bu özellikler göz önünde
bulundurulmalı ve ses sınırları çok geniş aralıklarda tutulmamalıdır. Bu veriler ışığında çocuk
ses sınırları ile ilgili eğitim olumlu sonuçlanmıştır.
Tablo 4. Müzik öğretmen adaylarının eğitim öncesi ve sonrası yazmış oldukları çocuk
şarkıları taşıdığı değerler açısından nasıldır?
Şarkıların Taşıdığı Değerler

Eğitim Öncesi Şarkı
Eğitim Sonrası Şarkı
f
%
f
%
15
31
14
29,25
Sevgi
13
27
12
25
Mutluluk
4
8,25
10
21
Barış
7
14,5
Sorumluluk
5
10,25
İşbirliği
16
33,25
Değer Yok
Toplam
48
%100
48
%100
Öğretmen adaylarının eğitim öncesi yazdıkları çocuk şarkıları değerler açısından
incelendiğinde çok büyük bir oranla (%33,25) şarkıların hiç bir değer yargısına vurgu
yapmadığı görülmektedir. Geri kalan şarkılarda ise %31'lik bir oranla sevgi, %27'lik oranla
mutluluk ve %8,25'lik bir oranla barış değerlerine vurgu yapılmıştır. UNESCO yaşayan
değerler eğitimi, öğretmen adayları ile incelenmiş, diğer disiplinlerde kullanım şekilleri
araştırılmış ve bu değerler toplu şekilde tartışılmıştır. Eğitimin sonucunda öğretmen
adaylarımızın yazmış oldukları şarkıların tümünün bir değere vurgu yapıyor olması eğitim
sürecinin olumlu yönde olmasını göstermektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda eğitim öncesinde yazılan çocuk şarkılarında prozodi boyutunda yarıya
yakın yanlışlar varken araştırma sonucunda büyük hata yapanların oranı %6 lara kadar
düşmüştür. Eğitim öncesi öğretmen adaylarının yazdıkları şarkılarda %48 lik oranla bir form
bulunmazken eğitim sonrasında %95 oranında mutlaka bir form kullanılmıştır. Öğretmen
adaylarımızın yazmış oldukları ilk şarkılarda ses sınırları çok geniş ve çocuklara uygun
olmayan bir seyir gösterirken yazdıkları son şarkılarda genellikle 5li ve 6lı aralık
kullanmışlardır. 1 oktavın dışına çıkan hiç şarkı olmamıştır. Değerler açısından şarkılar
incelendiğinde, ilk şarkılarda öğrencilerin büyük çoğunluğunun herhangi bir değere vurgu
yapmadığını sözlerin içeriğine çok önem vermedikleri, geri kalanın ise sevgi ve mutluluğa
vurgu yaptığı sonucuna ulaşılmış, son şarkılarda ise 5 farklı değer yargısına ulaşılmıştır.
Değer vurgusu yapılmayan hiç şarkı olmamıştır.
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Eğitim müziği dağarı dersinde öğretmen adaylarının besteleme denemelerinin başarılı
yönde bir sonuç göstermesi araştırma açısından başarılı gibi görünse de müzik eğitimi
programı açısından başarısız bir sonuçtur. Bu çalışma eğitim müziği dağarı dersinin
kendi hedeflerinin yanı sıra besteleme dersi alamayacak öğretmen adaylarının
besteleme tekniklerini öğrenmeleri için, derslerin daha hızlı ve fazladan zaman
oluşturularak yapılması ile başarıya ulaşmıştır. Eğitim müziği dağarı dersi içerisinde
besteleme ile ilgili küçük bilgiler verilmeseydi ve besteleme denemeleri
yaptırılmasaydı öğretmen adaylarından çoğu besteleme hakkında bir fikri olmadan
mezun olacaklardı ve yazabilecekleri çocuk şarkıları eğitim öncesi şarkıların başarıları
ile sınırlı olacaktı.
Bir müzik öğretmeninin hiç para harcamadan ve kendi başına üretebileceği en önemli
materyali olan çocuk şarkısı yazabilmesinin yolu alacağı eğitimden geçmektedir.
Ancak bu materyali hazırlaması için sadece bir ders yeterli olmamakta başka derslerle
desteklenmelidir. Armoni, piyano eşlik, eğitim müziği dağarı gibi dersler öğretmen
adayının eğitim müziği besteleme derslerinde başarısının artmasına ve çocuk şarkısı
repertuarına önemli katkılar sağlamasına sebep olacaktır. Bu nedenle eğitim müziği
besteleme, armoni gibi dersler seçmeli hale getirilmemeli ve aynı havuzda karşı
karşıya getirilmemelidir.
Eğitim müziği dağarı dersi eğitim müziği besteleme dersinin en önemli
hazırlayıcısıdır. Dağar dersinde literatürü iyi incelemiş bir öğretmen adayı besteleme
dersinde daha yaratıcı daha güncel ve daha kullanışlı şarkılar oluşturabilecektir. Bu
derslerin haftalara bölünerek içeriğinde sadece şarkı söylemenin değil, değerler
eğitiminin, ses sınırları eğitiminin de işlenmesi daha faydalı olacaktır.
Ülkemizde bazı sanat derneklerinin küçük bütçelerle birkaç yılda bir yapabildiği
çocuk şarkısı yarışmalarının daha fazla yapılması öğretmenlerin, öğretmen adaylarının
ve eğitim müziği bestecilerinin bu alanda daha fazla çalışma yapmasına sebep olacak
ve motive edecektir. Böylece ülkemiz çocuk şarkısı dağarı daha zengin daha geniş bir
hal alacaktır.
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TAM DÜZELTME AMELİYATI UYGULANAN FALLOT TETRALOJİLİ
HASTALARDA AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE KARDİYOPULMONER
EGZERSİZ TESTİ VE EKOKARDİYOGRAFİ İLE EGZERSİZ KAPASİTESİ VE
SAĞ VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr.Öğr.Üyesi Murat Abdulhamit ERCİŞLİ
Adıyaman Universitesi Tıp Fakültesi KVC ABD,mercisli@gmail.com
ÖZET
Canlı yeni doğanlarda doğumsal kalp hastalığı sıklığı %0.8-1.2 arasında olduğu ve bunların
%7-10’unu Fallot Tetralojisinin oluşturduğu bildirilmektedir. Modern cerrahi yöntemler
sayesinde bu hastalarda beklenen yaşam süreleri giderek uzamaktadır. Bu çalışma ile opere
ettiğimiz TOF’lu hastaların sağ ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde
ekokardiyografinin yanı sıra kardiyopulmoner egzersiz testi ve SFT ile takibi ve
değerlendirilmesini sunmayı amaçladık.Fallot Tetralojisi nedeniyle tam düzeltme operasyonu
uygulanan 15 hasta ve kontrol grubunda sağlıklı 15 kişi çalışmaya dahil edildi. Postoperatif
ekokardiografik olarak rezidü şant lezyonu saptanan ve/veya konjestif kalp yetmezliği
bulgulanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hem hasta hem de kontrol grubu
Ekokardiyografi, kardiyopulmoner egzersiz testi ve istirahat SFT’leri ile değerlendirildi. Her
iki grup demografik olarak değerlendirildiğinde istatiksel anlamlı fark saptanmadı.
Ekokardiyografik verilere bakıldığında; sağ ventrikül sistolik basınçları gruplar arasında
karşılaştırıldığında hastalarda postoperatif ortalama 4510 mmHg, kontrollerde ise 233
mmHg olup fark anlamlı idi (p0,0001). Sağ ventrikül EF ortalamaları ise hastalarda %507
kontrollerde %564 bulundu. Solunum fonksiyon testleri açısından bakıldığında FVC değerleri
hastalarda ortalama 3,85±0,95 lt, kontrollerde ortalama 4,88±1,28 lt olup istatiksel anlamlı fark
bulgulandı (p=0,02). FEV1 değerleri ise hastalarda ortalama 3,34±0,88 lt, kontrol grubunda ise
ortalama 4,10±1,06 lt olarak saptandı (p=0,04).Tam düzeltme operasyonu olan ve
asemptomatik olan hastalarda patolojik bulguların istirahat SFT ve kardiyopulmoner egzersiz
testi ile saptanabileceğini unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu hastaların takibinde
Ekokardiyografinin yanında istirahat SFT ve kardiyopulmoner egzersiz testi ile de izlem
önemlidir.
Anahtar kelimeler:Fallot tetralojisi,Kardiyopulmoner egzersiz testi, Ekokardiyografi, Sağ
ventrikül fonksiyonları
EVALUATION OF EXERCISE CAPACITY AND RIGHT VENTRICULAR
FUNCTIONS BY CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST AND
ECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS UNDERGOING TOTAL CORRECTION
OPERATION WITH FALLOT TETRALOGY

ABSTRACT
It is reported that the incidence of congenital heart disease in live newborns is 0.8-1.2% and 710% of them constitute Fallot Tetralogy. Modern surgical methods in these patients with the
expected life time is increasing. The aim of this study was to evaluate the right ventricular
functions of patients with TOF and to monitor and evaluate the cardiopulmonary exercise test
and breathing function test in addition to echocardiography. 15 patients who underwent total
correction surgery due to Fallot Tetralogy and 15 healthy persons in control group were
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included in the study. Postoperative echocardiographic residual shunt detected as lesions and/or
patients who develop congestive heart failure were excluded from the study. Both patients and
control groups were evaluated by echocardiography, cardiopulmonary exercise test and rest
breathing function test. When both groups were evaluated demographically, no statistically
significant difference was found. When echocardiographic data are examined; When the right
ventricular systolic pressures were compared between the groups, the mean postoperatively was
45±10 mmHg in the patients and 23±3 mmHg in the controls and the difference was significant
(p<0,0001). The right ventricle EF averages were found 50±7% of patients and 56±4% of
controls. In terms of pulmonary function tests, the mean FVC values were 3,85 ± 0,95 l in the
patients and 4,88 ± 1,28 l in the controls, and there was a statistically significant difference (p
= 0,02). FEV1 values are average in patients 3,34±0,88 lt, in the control group, mean was
4.10±1.06 lt (p=0.04). It should be kept in mind that pathological findings can be determined
by resting pulmonary function test and cardiopulmonary exercise test in patients with total
correction operation and asymptomatic. Therefore, monitoring of these patients is important
with pulmonary function test and cardiopulmonary exercise test besides echocardiography.
Keywords: Fallot tetralogy, Cardiopulmonary exercise test, Echocardiography, Right
ventricular functions

1.GİRİŞ ve AMAÇ

Günümüzde modern cerrahi yöntemleri gelişmesiyle birlikte, konjenital kalp hastalığı olan
çocuklarda beklenen yaşam süresi giderek artmaktadır. Buna parelel olarak gerek kardiyolog,
gerekse pediatrik kardiyoloğun karşılaştığı sorunların spektrumu da değişmektedir.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde pediatrik kardiyologlar konjenital kalp hastalıklarıyla
uğraşırken, gelişmekte olan ülkeler için hala romatizmal kalp hastalığı ve sekelleri büyük bir
sorun olmaya devam etmektedir.
Canlı yeni doğanlarda doğumsal kalp hastalığı (DKH) sıklığı %0.8-1.2 arasında
bildirilmektedir (1). Yurdumuzda bu yönde yapılmış kapsamlı bir araştırma yoktur. Ancak
yapılan sınırlı çalışmalar DKH sıklığının diğer ülke verileri ile benzer olduğunu göstermektedir
(2).
Bu verilere dayanarak, yılda 1.600.000 yeni doğumun gerçekleştiği ülkemizde, her yıl yaklaşık
16 bin DKH olan çocuk aramıza katılmaktadır (2,3). Bunların %7-10’u Fallot Tetralojisi olup,
yıllık beklenen yeni Fallot Tetralojili hasta sayısı 1.200 ile 1.600 arasındadır. Bu rakamlar
gelecek yıllarda yurdumuzda da opere DKH’larının kardiyolojinin ve kardiyovasküler
cerrahinin önde gelen bir sorunu olacağını göstermektedir.
Opere edilmemiş TOF olan her hastanın belli sorunları ve beklenen bir yaşam süresi vardır. Bu
hastalarda kronik hipoksiye, polistemiye bağlı sorunlar ve infektif endokardit beklenen yaşam
süresini kısaltan nedenler olmaktadır. Ancak hastanın opere edilmesi sorunların bitmesi değil,
belki de bir anlamda yeni sorunların başlaması olacaktır. TOF’lu hastaların operasyon sonrası
sorunlarını medikal ve sosyal sorunlar olarak iki ayrı bölümde düşünmek daha uygun olabilir.
Son derece başarılı bir operasyon geçirmiş olsa bile hastalar ailelerinin gözünde bir “kalp
hastası” dır. Bunun getirdiği bir dizi ailevi, sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarla iç içe
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yaşamak durumundadırlar. Aileler çoğu zaman çocukları aşırı bir koruyuculuk şemsiyesi altına
almaktadırlar. Günlük fizik aktivite olması gerekenin aksine kısıtlanmaktadır. Oysa bu
hastalara düzenli ve bilinçli bir fizik aktivite oldukça büyük katkılar sağlamaktadır (4,5).
Operasyonla beklenen yaşam süresi önemli ölçüde artmıştır. On yıllık yaşam %92.5, 30 yıllık
yaşam %77 olarak bildirilmektedir (6). Yaşam süresinin uzaması karşımıza daha değişik
sorunlar çıkarmıştır.
ABD’nde yapılan ameliyat sonrası izlemler, bu hastalarda intiharın genel popülasyona göre
daha fazla olduğunu göstermiştir (6). Oysa aynı gruptaki hastalarda 72 yaşında olup büyük bir
sorunla karşılaşmadan yaşamını sürdüren doktor, yargıç gibi zor bir meslek sahibi kişiler de
bulunmaktadır (6).
Diğer doğumsal kalp hastalıklarında olduğu gibi TOF nedeniyle opere olmuş hastalardan da
çocuk sahibi olan anne ve babaların sayısı giderek artmaktadır. Bu kez bu hastaların karşısına,
çocuklarında %7-14 gibi artmış doğumsal kalp hastalığı riski sorun olarak çıkmaktadır (6).
Opere edilmiş hastalarda, yukarıda belirtilen tıbbi sorunların zamanında tanınması ve uygun
çözümü, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunları da en aza indirgeyecektir.
Tıbbi problemlerin tanımlanmasında düzenli aralıklarla yapılan kontrollerin önemi büyüktür.
Bu kontroller sırasında rutin olarak ayrıntılı fizik muayene, EKG, telekardiyografi’nin yanı sıra
belli aralıklarla ekokardiyografi, 24 saatlik holter monitörizasyonu ve gerektiği zaman
elektrofizyolojik çalışmalar yapılmalıdır (6,7). Son zamanlarda kardiyopulmoner egzersiz
testi de kardiyolojide giderek artan bir kullanım alanı bulmaktadır. Kardiyopulmoner egzersiz
testi doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda şu amaçlarla kullanılmaktadır:
-Günlük yaşantıda aktivite sınırlarının belirlenmesi ve belli fizik aktivitenin benimsetilmesi (8),
-Gerek medikal, gerekse cerrahi tedavinin etkinliğinin saptanması,
-Günlük yaşantıda semptom vermeyen aritmi, iskemi, kompanse kalp yetersizliği ve bazı
hemodinamik bozukluklar gibi potansiyel sorunların ortaya çıkarılması (9),
Ülkemizde tam düzeltme yapılmış TOF’lu hastalarda kardiak, ventilatuar, metabolik cevapların
ve istirahat halindeki spirometrik parametrelerin tesbit edildiği çalışma sayısı son derece
kısıtlıdır. Literatürde ise bu hastalarda kardiyopulmoner egzersiz testi verileri ile ilgili tam bir
fikir birliği yoktur. Bu çalışmayı yaparken, literatüre katkıda bulunmayı, TOF’lu hastaların
izlenmesinde kardiyopulmoner egzersiz testin rutin olarak yapılmasının gerekli olup olmadığını
belirlemeyi amaçladık.
Test sırasında kardiyovasküler ve pulmoner sistemin egzersiz stresine yanıtını, beraberinde
yapılan istirahat SFT ile solunum fonksiyonlarını, hastaların aerobik kapasitelerini ve
ekokardiyografi ile sağ ventrikül fonksiyonlarını araştırmayı amaçladık.

2.MATERYAL ve METOD
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2.1.Çalışma Grupları
Türkiye Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği’nde
Ekim 1987 ile Ocak 2001 tarihleri arasında Fallot Tetralojisi nedeniyle tam düzeltme
operasyonu uygulanan 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubuna postoperatif
ekokardiografik olarak rezidü şant lezyonu saptanmayanlar ve klinik olarak konjestif yetmezlik
bulguları göstermeyen hastalar çalışmaya dahil edildi. Ayrıca kardiyak, pulmoner hastalığı ve
herhangi bir bilinen hastalığı olmayan, yaş grubu hasta yaş grubu ile uyumlu, sağlıklı 15 kişi
seçilerek kontrol grubu oluşturuldu.
2.2.Anestezi ve Cerrahi Metod
Hastaların tümüne ameliyattan bir gece önce 5mg oral diazem ve ameliyattan 1 saat önce 0,10,2mg/kg morfin sülfat intramuskuler olarak uygulanarak premedikasyon yapıldı. Cefazolin
(40mg/kg) ile intramuskuler olarak antibiyotik proflaksisi yapıldı.
Ameliyathaneye alındıktan sonra hastalar monitörize edildi ve iki adet kataterler ile periferik
venöz yol girildi. Arteriyel basınç takibi için de radiyal artere katater takıldı. Santral venöz yol
için juguler venöz katater, idrar çıkışını takip etmek için idrar sondası ve rektal ısı tayini için
rektal prob yerleştirildi.
Hastalara total intravenöz anestezi uygulandı. Anestezi indüksiyonu 0.3 mg/kg diazem, 30
mikrogram/kg fentanil ve 0.15 mg/kg pankuronyum İV yapılarak sağlandı ve endotrakeal
entübasyon yapıldı.
Endotrakeal entübasyon sonrası respiratörün soluttuğu O2 fraksiyonu 0.5, tidal volüm 10-12
ml/kg ve solunum sayısı 8-10/dk olacak şekilde ayarlandı ve mekanik ventilasyona başlandı.
Sternotomi öncesi 0.5 mg fentanil ve her 45 dakikada 0.5 mg fentanil, 2 mg pankronyum İV
verilerek idameler yapıldı.
Kardiyopulmoner bypasstan 5 dakika önce hastalara 400 IU/kg heparin HCI verilerek
antikoagülasyon yapıldı. Antikoagülasyonun yeterliliği ACT (activated clotting time)
kontrolüyle yapıldı. ACT değeri 450 saniyenin üzerinde kalacak şekilde gerektiğinde ilave
heparin dozları yapıldı. ACT ölçümü Hemocron sistemi (Hemocron, International Technidyne
Corp, NJ USA) ile yapıldı. Kardiyopulmoner bypass sonlandırıldıktan sonra heparin 1:1
oranında protamin sülfat ile nötralize edildi.
Hastalara standart aortik kanül ile arteriyel ve two-stage venöz kanülle sağ atriyumdan venöz
kanülasyon yapıldıktan sonra, aort köküne kardiyopleji kanülü yerleştirildi. Tüm hastalara aynı
membran oksijenatör ve dolaşım hatları (Medos Hilite 7000, Almanya) kullanıldı. Rezervuar
ve hatlar prime solüsyonu olarak 1500 mI Ringer Laktat solüsyonu ile doldurulduktan sonra
içine 30 mEq HCO-3, 1gr C vitamini, 1 gr sefazolin, mannitol (2.5 mI /kg) ve heparin (50
IU/kg) ilave edildi. Kardiyopulmoner bypass bir roller pompa (Cobe, USA) ile 2.4 lt/m2/dk
akım debisi sağlayacak şekilde gerçekleştirildi. Kardiyopulmoner bypass’ da ortalama sistemik
arteriyel basınç 50-60 mmHg arasında tutuldu. Rektal ısı ortalama 28oC olacak şekilde orta
hipotermi uygulandı. Hb değerleri 8-10 gr/dl, Hct %25-30 olacak şekilde gerektiğinde eritrosit
süspansiyonu ilave edildi.
Miyokardiyal koruma için 16 mEq/L potasyum içeren ve her bir litresine 20 mEq bikarbonat
konularak nötral pH’ya getirilen +4oC’de kardiyopleji solisyonu (Plegisol, Abbott
laboratuarları USA) 10-12 ml/kg miktarda, aort kökü kataterinden verildi. Aynı anda +4 oC’de
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serum fizyolojik ile topikal soğutma uygulandı. Daha sonra her 20 dakikada bir,
kardiyopulmoner bypass pompasından alınan 300 ml kan içine 3.6 mEq potasyum ve 100 ml
plegisol ilavesi ile elde edilen kan kardiyoplejisi, aort kökü kataterinden verildi. Aortik klemp
açılmadan hemen önce 36oC’ deki terminal sıcak kan kardiyoplejisi yine aort kökü yoluyla
verildi. Tüm hastalarda standart cerrahi prosedür uygulandı.
Operasyonda sağ ventrikül infundibulumu vertikal olarak (LAD çıkış anomalisi olanlarda
koroner artere parelel olacak şekilde) açıldı. RVOT’daki septomarginal ve septoparietal
trabekülasyonlar tıraşlanıp sağ ventrikül çıkım yolu rahatlatıldı. Kesi bölgesinden çoğunlukla
subaortik konumda olan VSD dakron yama ile kapatıldı. İleti sistemini yaralamamak amacı ile
patch’in VSD’nin postero-inferior kısmına gelen yeri tek tek sutürlerle, diğer kısımları ise
kontinü olarak dikildi. Daha sonra %2’lik gluteraldehitle fikse edilmiş perikard RVOT
genişletecek şekilde yapılan kesi bölgesine kontinü olarak dikildi. Ayrıca pulmoner arter ve
kapakta darlık varsa, kesi pulmoner arter üzerine uzatıldı ve perikardiyal patch anulusu
genişletecek şekilde pulmoner arter üzerine yayılarak transanular yama tekniği uygulandı.
Operasyon çıkışında RV/LV basınç oranları ile RV ile PA arasında basınç gradienti rutin olarak
bakıldı.
2.3.Ekokardiografi ile Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Ekokardiyografik incelemeler GE Vingmed Sistem V cihazı ile yapıldı. Hastalar yaklaşık 30
derecelik açı ile sol lateral pozisyonda yatırılarak inceleme yapıldı. İnceleme sırasında klasik
iki boyutlu ekokardiyografi, pulse Doppler(PW), continuos Doppler(CW) ve doku Doppler
yöntemleri kullanıldı.
Sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, apikal 4 boşluktan single-plane volume subtraction yöntemi
kullanılarak yapıldı. Diyastol sonu hacimden, sistol sonu hacmi çıkartılarak atım hacmi
hesaplandı. Atım hacminin diyastol sonu hacmine yüzde oranı ile de ejeksiyon fraksiyonu
hesaplandı.
Triküspit kapak üzerinden sağ ventrikül dolum örneği PW Dopplerle elde edilerek Örnekleme
hacmi triküspit kapağın tam açılma noktasına konularak alınan traselerden E ve A dalgasının
hızları m/sn cinsinden, E dalgasının deselerasyon zamanı msn olarak hesaplandı.
Doku Dopplerinin örnek hacmi triküspit kapağın anülüsünün serbest tarafına yerleştirilerek
elde edildi. E’ ve A’ dalgalarının hızları cm/sn şeklinde hesaplandı.
İVRT, EKG eşliğinde sistolün sonu ile diyastolün başı arasındaki zamanın hesaplanmasıyla
elde edildi. EKG’de R dalgasının tepesinden pulmoner kapak akımının sonuna kadar olan
zamanın, yine ayni R dalgasından triküspit akımın E dalgasının başına kadar geçen zamandan
farkı olarak hesaplanmıştır.
2.4.Kardiyopulmoner Egzersiz Testin Uygulanması
Hastaların yaş, cins, boy ve kiloları kaydedildi. Hasta ve kontrollerin kardiyovasküler ve
solunum sistemi muayeneleri ayrıntılı olarak yapıldı. Kontrendikasyonları ekarte etmek için,
her iki grubun rutin biyokimya, tam kan sayımları, EKG’leri ve PA akciğer grafileri
değerlendirildi.
Hastalarımızın testten önceki 3 saat boyunca hiçbir şey yememeleri, kafeinli içecekler ve sigara
içmemeleri ve uygun giysiler giymeleri sağlandı.
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Önce, oturur pozisyonda spirometrik olarak solunum fonksiyon testleri değerlendirildi.
Ölçümler 3 kez tekrarlandı ve en yüksek ölçüm değerlendirilmeye alındı.
Kardiyopulmoner egzersiz testi çekimi öncesi, kan basınçları ölçüldü, istirahat EKG’leri
çekildi. Hastalar test çekiminin nasıl yapılacağı ve teste daha fazla devam edemeyecek duruma
geldiklerinde, araştırmacılara nasıl haber verecekleri konusunda bilgilendirildi.
EKG kaydı sırasında rahat hareket edebilmeleri için, kol ve bacak elektrotları subklavikülar
bölge ve umblicus altına çift taraflı olarak yerleştirildi. Göğüs derivasyonları ise V1 sağda
sternum yanında 4. interkostal aralığa, V2 solda sternum yanında 4. interkostal aralığa, V3, V2
ile V4 arasına, V4 midklaviküler hatta 5. interkostal aralığa, V5 anterior aksiller çizgide 5.
interkostal aralığa ve V6 midaksiller çizgi hattında 5. interkostal aralığa yerleştirildi.
Kardiyopulmoner egzersiz testi için, progresif olarak eğim ve hızın arttığı treadmill koşu bandı
sisteminin bağlı olduğu, egzersiz sırasında çıkan gazları toplayıp analiz edebilen, EKG ve vital
bulguların monitörize edildiği, bilgisayarlı bir sistem kullanıldı. (Sensor Medix Vmax 29).
Bir maske, iki yönlü solunum valvi, yuvarlak bir spirometre, bir O2 ve CO2 analizöründen
oluşan sistem, her testten önce, bilinen gaz konsantrasyonları ve hacmine göre kalibre edildi.
Oksijen saturasyonu kulak memesine takılan bir oksijen fotometresi (Sat-Trak Pulse Oximeter)
ile ölçüldü. Çıkan gazlar her 20 saniyede bir analiz edildi ve oksijen tüketimi (VO2),
karbondioksit üretimi (VCO2), respiratory exchange ratio (RQ), dakika ventilasyon (VE),
oksijen saturasyonu (SpO2 = SaO2), kalp hızı (HR), işgücü seviyesi (watt) ve EKG cihazdan
test boyunca izlendi.
Program oksijen seviyesinin sabit tüketimini belirlemek amacıyla, 3 dakikalık dinlenme
süreciyle başladı. Sonrasında treadmill ile modifiye Bruce protokolü uygulandı. Bu protokol 0
eğim, 2,7 km/saat hızı ile başlayıp her 3 dk’lık aralarla hız ve eğimin artarak değiştiği bir
treadmill egzersiz testidir.
Hasta devam edemeyecek kadar yorulduğunda, göğüs ağrısı veya herhangi bir kardiyovasküler
semptom geliştiğinde, ciddi dispne, egzersize fizyolojik cevap sınırının dışında bir kan basıncı
değişikliği ve EKG moniterizasyonunda patolojik değişiklikler görüldüğünde, test
sonlandırıldı. EKG ve kan basıncı, egzersiz sonrası baseline düzeye gelinceye kadar takip
edildi.
Test çekim prosedürünün aynısı, sağlıklı kontrollerimiz için de uygulandı.
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Şekil 1. Hasta ve kontrol grubundaki 2 vakanın test sırasındaki görüntüleri
2.5.İstatistiksel Analiz
Çalışmanın istatistik analizinde SPSS 11,5 for Windows programı kullanılarak gerçekleştirildi.
İstatistiksel olarak sağlıklı kontrollerle tam düzeltme ameliyatı olmuş TOF’lu hastaların
ekokardiografik, istirahat SFT’lerini ve kardiyopulmoner egzersiz testi parametrelerini
karşılaştırmak için numerik parametrelerde student-T testi (iki ortalama arası farkın
anlamlılığını saptamak amacıyla), nonparametrik değişkenlerde Wilcoxon testi, numerik
olmayan parametrelerde ise Fisher’s exact ve ki-kare testi kullanıldı. Numerik parametrelerin
birbirleriyle korelasyonu için Pearson korelasyon testi, nonparametrik değişkenlerin korelasyon
testleri için Spearman korelasyon testi kullanıldı. İstatistiksel olarak “p0,05” olan değerler
anlamlı kabul edilmiştir.
3.BULGULAR
Hasta grubundaki 15 hastanın yaş ortalaması 195 yıl ve kontrol grubundaki 15 vakanın yaş
ortalaması 236 yıl idi. Her iki grup arasında yaş ortalaması açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark yoktu (p=0,08). Yaş ile egzersiz süresi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde
korelasyon pozitif yöndeydi (r=0,446, p=0,013).
Hasta grubu 14 erkek 1 kadın, kontrol grubu 13 erkek 2 kadın olup, her iki grup arasında cinsiyet
dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,5).
Hasta grubunda operasyon yaşı ortalaması 125 yıl olup, en küçük 4 yıl ve en büyük 18 yıl idi.
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Hasta grubundaki hastaların postoperatif kontrol sürelerine bakıldığında ortalama kontrol süresi
8651 ay olup, en kısa 26 ay ve en uzun 183 ay idi.
Hasta grubunun fonksiyonel kapasiteleri preoperatif ve postoperatif
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,007).

karşılaştırıldığında

Hasta grubunun CPB süresi ortalaması 10325 dk olup, en kısa 60 dk ve en uzun 151 dk idi.
Kros klemp süresinin ortalaması 6718 dk olup en kısa 39 dakika ve en uzun 98 dk idi. Yoğun
bakım süresi ortalama 20,9 gün olup en kısa 1 gün ve en uzun 4 gün oldu. Hastanede kalış
süresi ortalama 1911 gün olup en kısa 7 gün ve en uzun 48 gündü.
Hastaların preoperatif ve postoperatif hematokrit ve hemoglobin düzeyleri karşılaştırılğında,
hematokrit düzeyleri preoperatif ortalama %529, postoperatif %443 olarak saptandı ve
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p=0,004) Hemoglobin değerleri
preoperatif 172,3 mg/dl, postoperatif 141,1 mg/dl olup aralarındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulundu (p=0,003).
Hastaların postoperatif Htc değerleri kontrollerle karşılaştırıldığında hastalarda ortalama
%43,62,8 kontrollerde ortalama %42,93,4 olup istatistiksel fark yoktu (p=0,5). Hastaların
postoperatif Hb değerleri kontrollerle karşılaştırıldığında hastalarda ortalama 14,41,1 mg/dl
kontrollerde ortalama 14,31,3 mg/dl olup istatistiksel fark saptanmadı (p=0,9).
Gruplar arasındaki boy farklarına bakıldığında hastalarda ortalama 16712 cm, kontrollerde
17012 cm olup istatistiksel fark saptanmadı (p=0,6).
Grupların kilolarına bakıldığında hastalarda ortalama 5918 kg, kontrollerde ise ortalama
6917 kg olup aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı (p=0,1).
Parametreler
Hasta Grubu
Kontrol Grubu
Yaş (yıl)
195
236
Boy (cm)
16712
17012
Kilo (kg)
5918
6917
Htc (%)
43,62,8
42,93,4
Hb (mg/dl)
14,41,1
14,31,3
Tablo 1. Tüm vakaların demografik ve Htc, Hb verileri istatistiği

P değeri
0,08
0,6
0,1
0,5
0,9

Grupların ana pulmoner arter çapları (MPA), sol pulmoner arter çapları (LPA) ve sağ pulmoner
arter çaplarının (RPA) karşılaştırılması yapıldı. MPA hastalarda postoperatif ortalama 2,20,4
cm kontrollerde ortalama 2,10,2 cm (p=0,3), LPA hastalarda postoperatif ortalama 1,40,4
cm kontrollerde ortalama 1,30,1 cm (p=0,2), RPA hastalarda postoperatif ortalama 1,40,3
cm kontrollerde ortalama 1,30,1 cm (p=0,3) olup hiçbirisinde her iki grup arasında istatistiksel
fark saptanmadı. Hastaların sistolik pulmoner arter basınçlarına (SPAP) bakıldığında
preoperatif ortalama 173 mmHg, postoperatif 257 mmHg olup fark anlamlı bulundu
(p0,0001). Peak sistolik pulmoner gradientlere bakıldığında preoperatif ortalama 9419
mmHg, postoperatif ortalama 209 mmHg olup fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p0,0001).
Gruplar arası SPAP farklarına bakıldığında hastalarda postoperatif ortalama 257 mmHg,
kontrollerde ortalama 233 mmHg olup istatistiksel olarak fark bulunmadı (p=0,2).Sağ
ventrikül sistolik basınçları (RVSP) gruplar arasında karşılaştırıldığında hastalarda postoperatif
ortalama 4510 mmHg, kontrollerde ise 233 mmHg olup fark anlamlı idi (p0,0001).
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İzovolümetrik relaksasyon zamanları (IVRT) karşılaştıldı. Hastalarda postoperatif ortalama
6413 msn kontrollerde ortalama 7922 msn olup, fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,03).
E/A oranları ise hastalarda postoperatif ortalama 1,20,3 kontrollerde ortalama 1,70,4 olup
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,002). E’nin A’dan büyük olması normal, küçük
olması patolojik kabul edilerek, hastaların 9 tanesinde E/A normal, 6 tanesinde patolojik olduğu
saptandı. Kontrollerin ise 14 tanesinde E/A oranı normal, 1 tanesinde patolojikti. İki grup arası
fark istatistiksel anlamlı bulundu (p=0,04). Deselerasyon zamanına (DT) bakılınca hastalarda
postoperatif ortalama 23275 msn, kontrollerde ortalama19830 msn olup fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunmadı (p=0,1). Doku Doppleri ile hesaplanan E’ oranları hastalarda
postoperatif ortalama 0,110,035, kontrollerde ortalama 0,130,028 cm/sn hesaplandı. Fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,07). Gruplar arası sağ ventrikül ejeksiyon
fraksiyonları (RVEF) ortalaması bakıldığında hastalarda %507 kontrollerde %564 bulundu.
Fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu, fakat bunun klinik olarak anlamlılığı tartışılır
(p=0,02). Çünkü her iki grubunda RVEF ortalamaları normal sınırlarda bulunmaktadır.
Eko Parametreleri
Hasta Grubu
Kontrol Grubu
MPA (cm)
2,20,4
2,10,2
LPA (cm)
1,40,4
1,30,1
RPA (cm)
1,40,3
1,30,1
SPAP (mmHg)
257
233
RVSP (mmHg)
4510
233
IVRT (msn)
6413
7922
E/A
1,20,3
1,70,4
DT (msn)
23275
19830
E’ (cm/sn)
0,110,035
0,130,028
RVEF (%)
507
564
Tablo 2. Ekokardiografik parametrelerin istatistik sonuçları

P değeri
0,3
0,2
0,3
0,2
<0,0001*
0,03*
0,002*
0,1
0,07
0,02*

FVC hastalarda ortalama 3,850,95 lt kontrollerde ortalama 4,881,28 lt olup fark anlamlıydı
(p=0,02). Yüzde prediktif FVC oranları hastalarda ortalama %889 kontrollerde ortalama
%10912 olup istatistiksel fark bulundu (p<0,0001).
VC hastalarda ortalama 3,860,95 lt kontrollerde ortalama 4,901,26 lt olup istatistiksel
anlamlılık vardı (p=0,02). Yüzde prediktif VC hastalarda ortalama %869 kontrollerde
ortalama %10711 olup istatistiksel fark anlamlı idi (p<0,0001).
FEV1 hastalarda ortalama 3,34 0,88 lt kontrollerde ortalama 4,101,06 lt olup istatistiksel fark
bulundu (p=0,04). Yüzde prediktif FEV1 hastalarda ortalama %8912 kontrollerde ortalama
%10813 olup istatistiksel fark vardı (p<0,0001).
FEF%25-75 hastalarda ortalama 3,971,26 lt/sn kontrollerde ortalama 4,851,7 lt/sn bulunup
istatistiksel fark yoktu (p=0,1). Yüzde prediktif FEF %25-75 hastalarda ortalama %8622
kontrollerde ortalama %10831 olup istatistiksel fark vardı (p=0,03). PEF hastalarda ortalama
6,722,12 lt/sn kontrollerde ortalama 8,143,03 lt/sn olup istatistiksel fark yoktu (p=0,1).
Yüzde prediktif PEF hastalarda ortalama %8016 kontrollerde ortalama %9327 olup
istatistiksel fark yoktu (p=0,1).
MVV hastalarda ortalama 11034 lt/dk kontrollerde ortalama 12842 lt/dk olup istatistiksel
fark bulunmadı (p=0,2). Solunum kas güçleri (SKG) hastaların 11’inde normal 4’ünde azalmış
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kontrollerin 13’ünde normal 2’sinde azalmış olarak bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmadı (p=0,4).
İstirahat halindeki solunum fonksiyon testlerine (SFT) bakıldığında hastaların 13’ünde normal
2’sinde patolojik kontrollerin hepsinde normal olduğu görüldü. Arada istatistiksel fark yoktu
(p=0,2).
SFT Parametreleri
Hasta Grubu
Kontrol Grubu
FVC (lt)
3,850,95
4,881,28
FVC (%)
889
10912
FEV1 (lt)
3,340,88
4,101,06
FEV1 (%)
8912
10813
FEV1/FVC (%)
867
856
FEF%25-75 (lt/sn)
3,971,26
4,851,7
FEF25-75 (%)
8622
10831
FEF50 (lt/sn)
4,451,36
5,722,15
FEF50 (%)
9220
11534
PEF (lt/sn)
6,722,12
8,143,03
PEF (%)
8016
9327
MVV (lt/dk)
11034
12842
VC (lt)
3,860,95
4,901,26
VC (%)
869
10711
Tablo 3. İstirahat SFT parametrelerinin istatistiksel sonuçları

P değeri
0,02*
<0,0001*
0,04*
<0,0001*
0,5
0,1
0,03*
0,06
0,03*
0,1
0,1
0,2
0,02*
<0,0001*

Grupların VO2 ml/kg/dk cinsinden oksijen tüketim değerleri karşılaştırıldığında hastalarda
ortalama 278 ml/kg/dk, kontrollerde ortalama 2710 ml/kg/dk olduğu, istatistiksel fark
olmadığı görüldü (p=0,9). Grupların beklenen VO2 yüzdeleri hastalarda ortalama %5516,
kontrollerde ortalama %6123 olup istatistiksel olarak fark yoktu (p=0,5). Beklenen yüzde VO2
nin %84 üzeri normal altı patolojik olarak alındı ve hastaların 1’inde normal 14’ünde patolojik,
kontrollerin 2’inde normal 13’ünde patolojik olduğu görüldü. Gruplar arası istatistiksel fark
yoktu (p=0,5).
Her iki grubun kardiyopulmoner egzersiz test sırasında yaptıkları MET değerleri
karşılaştırıldığında hastalarda ortalaması 7,732,25 kontrollerde ortalama 7,692,82 olup,
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,9).
VCO2 hastalarda ortalama 1,80,7 lt/dk kontrollerde ortalama 2,31,2 lt/dk olup istatistiksel
fark anlamsızdı (p=0,2).
AT’ye girdikleri noktadaki VO2 değeri hastalarda ortalama 1,110,45 lt/dk kontrollerde ise
ortalama 1,570,24 lt/dk olarak bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,02).
Hastaların 11 tanesini AT’ye girdiği 4 tanesinin girmediği, kontrollerin ise 8 tanesinin AT’ye
girdiği 7 tanesinin girmediği saptandı. Fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,3). AT
yüzde prediktif hastalarda ortalama %3315 kontrollerde %518 olup fark anlamlı bulundu
(p=0,006). Hastalardan AT’ ye girenlerin 2 tanesinin VO2 max %40 üzerine çıktığı tesbit
edilirken kontrol grubunda AT’ye girenlerin hepsinde VO2 max %40 üzerine çıktığı saptandı.
HR hastalarda ortalama 17622 atım/dk kontrollerde ortalama 17713 atım/dk olup, fark yoktu
(p=0,9). Yüzde prediktif HR hastalarda ortalama %92,311,5 kontrollerde ortalama %94,47,1
olup, fark yoktu (p=0,6).
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HRR açısından karşılaştırıldığında hastaların 9’unda normal 6’sında patalojik, kontrollerin ise
12’sinde normal 3’ünde patolojik saptandı. Gruplar arası istatistiksel fark yoktu (p=0,2).
O2 pulse hastalarda ortalama 14,38 kontrollerde ortalama 17,510,8 olup, fark anlamlı değildi
(p=0,4). Yüzde prediktif O2 pulse hastalarda ortalama 10763 kontrollerde ortalama 12262,4
olup, istatistiksel fark yoktu (p=0,5). Yüzde prediktif O2 pulse hastaların 6’sında normal 8’inde
patolojik kontrollerin 12’sinde normal 2’sinde patolojik bulundu ve fark anlamlı idi (p=0,02).
VE max hastalarda ortalama 7020 lt/dk kontrollerde ortalama 9142 lt/dk oldu ve istatistiksel
fark yoktu (p=0,09). Yüzde prediktif VE max hastalarda ortalama %6112 kontrollerde
ortalama %6621 idi, arada istatistiksel fark yoktu (p=0,4).
Tidal volüm hastalarda ortalama 1,350,48 lt kontrollerde 1,950,80 lt olup aradaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,02). Yüzde prediktif tidal volüm hastalarda ortalama
%7419 kontrollerde %7316 olup arada istatistiksel olarak fark yoktu (p=0,9).
Peak(tepe) egzersizde bulunan RR (dakikadaki solunum sayısı) hastalarda ortalama 445 /dk
kontrollerde ortalama 409 /dk olup istatistiksel fark saptanmadı (p=0,2). RR’nin 50 /dk
üzerinde olması patolojik olup, hastaların 12 tanesinde normal 2 tanesinde anormal kontrollerin
13 tanesinde normal 2 tanesinde anormal tespit edilip arada istatistiksel fark saptanmadı
(p=0,7).
Solunum rezervi (BR) hastalarda ortalama %6215 kontrollerde ortalama %7231 olup
istatistiksel fark yoktu (p=0,3). BR hastaların 8’inde normal 7’sinde patolojik kontrollerin
10’unda normal 5’inde patolojik idi. Arada istatistiksel fark yoktu (p=0,5).
VE/VCO2 hastalarda ortalama 39,56,8 kontrollerde ortalama 31,84,9 olup istatistiksel fark
vardı (p=0,01). VE/VCO2 hastaların 7’sinde normal 4’ünde patolojik, kontrollerin 7’sinde
normal 1’inde patolojik tespit edildi ve arada istatistiksel fark saptanmadı (p=0,338).
VD/VT rest (dinlenme halindeki ölü boşluğun tidal volüme oranı) hastalarda ortalama
0,530,04 kontrollerde ortalama 0,460,08 olup istatistiksel fark saptandı (p=0,004). VD/VT
rest ölçümleri hastaların 14’ünde de patolojik kontrollerin 4’ünde normal 11’inde patolojik
olduğu saptanıp arada istatistiksel fark vardı (p=0,05).
VD/VT peak (maksimum efor esnasındaki ölü boşluğun tidal volüme oranı) hastalarda ortalama
0,250,09 kontrollerde ortalama 0,190,10 olup istatistiksel fark yoktu (p=0,1). VD/VT peak
değerleri hastaların 2’sinde normal 12’sinde patolojik kontrollerin 10’unda normal 5’inde
patolojik bulundu. İstatistiksel fark vardı (p=0,004).
Hastaların ortalama RQ değerleri 1,080,09 kontrollerin ortalama RQ değerleri 1,150,09
tespit edilip aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,04). Buna göre hastaların sadece
3’ü kontrollerin 9’u peak egzersizde optimal RQ değerine ulaşmıştır. İstatistiksel olarak aradaki
fark anlamlı bulundu (p=0,04).
SpO2 (egzersiz sırasındaki O2 saturasyonu) hastalarda ortalama 84,933,15 kontrollerde
ortalama 85,642,85 olup istatistiksel fark bulunmadı (p=0,5). Hastaların 11’inde normal
4’ünde patolojik kontrollerin 11’inde normal 4’ünde patolojikti. Aradaki fark istatistiksel olarak
anlamsızdı (p=1). Rest SpO2 (dinlenme halindeki O2 saturasyonu) hastalarda ortalama 944
kontrollerde ortalama 934 olup istatistiksel fark yoktu (p=0,4).
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Egzersiz süreleri karşılaştırıldığında hastalarda ortalama 17,34,5 dk kontrollerde ortalama
21,26,4 dk olup istatistiksel fark yoktu (p=0,066).
Hasta ve kontrol grubunun tümünde test genel yorgunluk nedeniyle sonlandırıldı.

KPET Parametreler Hasta Grubu
Kontrol Grubu
P değeri
VO2 (ml/kg/dk)
0,9
278
2710
VO2 (%)
0,5
5516
6323
VO2 (lt/dk)
0,3
1,60,6
1,91
VO2 (%)
0,1
4718
6333
MET
0,9
7,732,25
7,692,82
VCO2 (lt/dk)
2,31,2
0,2
1,80,7
AT (lt/dk)
0,02*
1,110,45
1,570,24
AT (%)
0,006*
3315
518
HR (atım/dk)
0,9
17622
17713
HR (%)
0,6
92,311,5
94,47,1
O2 pulse
0,4
14,38
17,510,8
O2 pulse (%)
0,5
10763
12262,4
VE max (lt/dk)
0,09
7020
9142
VE max (%)
0,4
6212
6621
Tidal Volüm (lt)
0,02*
1,350,48
1,950,80
Tidal Volüm (%)
0,9
7419
7316
RR (/dk)
0,2
445
409
BR (%)
0,3
6215
7231
End tidal CO2
0,1
4,780,5
4,510,3
End tidal O2
0,004*
12,890,7
13,530,37
VE/VO2
0,1
37,26,5
32,46,7
VE/VCO2
0,01*
39,56,8
31,84,9
VD/VT rest
0,004*
0,530,04
0,460,08
VD/VT rest (%)
0,005*
17613
15226
VD/VT peak
0,1
0,250,09
0,190,10
VD/VT peak (%)
0,1
13850
10457
RQ
0,04*
1,080,09
1,150,09
SpO2
0,5
84,933,15
85,642,85
Rest SpO2
0,4
944
934
Rest SpO2-SpO2
0,3
9,215,52
6,935,62
Egzersiz Süresi(dk) 17,34,5
0,066
21,26,4
Tablo 4. Kardiyopulmoner egzersiz testi parametrelerinin istatistiksel sonuçları
4.TARTIŞMA
TOF en sık görülen konjenital siyanotik kalp anomalisidir. Siyonatik doğumsal anomaliler
içinde anatomik olarak en düşük mortalite ve morbidite ile tedavi edilebilmesi bu anomali
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üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmaların sonucu olarak
tedavinin kesin olarak cerrahi olduğu bilinmektedir.
Hastalık ağır egzersiz intoleransı, hipoksik atak ve santral sinir sistemi komplikasyonları ile
ağır bir tablo gösterirken, tam düzeltme operasyonu sonrası hastalarda gözle görülür bir
iyileşme kaydedilir.
Literatürde de olduğu gibi çalışmamızda hastaların sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasının
nedeni bu hastaların operasyon öncesi dönemde kardiyopulmoner egzersiz testini tolere
edemeyecek kliniğe sahip olmalarıydı.
TOF operasyonunda amaç pulmoner stenozu gidererek akciğere giden kan miktarını yeterli
duruma getirmek ve VSD’yi düzeltmektir.
Merkezden merkeze değişmekle birlikte operasyonun geciktirilmesini gerektirecek bir neden
yoksa, operasyonun giderek daha küçük yaşlarda yapılma eğilimi vardır (6,44,49). Tam
düzeltme ameliyatının yapılamadığı durumlarda, sistemik-pulmoner şant zaman kazandırıcı
operasyon olmaktadır (44,49). Tam düzeltme operasyonunun yapılabilecek en küçük yaşta
yapılmasındaki amaç; hastalığa bağlı kardiyak ve pulmoner değişiklikler oluşmadan anatomiyi
doğal haline getirmektir.
Lillehei’nin 106 vakalık serisinde en küçük 4 ay en büyük 55 yaş olmak üzere hastaların
%10,4’ü 2 yaşın altında, %17,4’ü 2-5 yaş arasında, %59’u 5-15 yaş arasında ve %13,2’si 15
yaşın üzerinde opere edilmişlerdir (6).
Walksmann’ın 224 vakalık serisinde ortalama
operasyon yaşı 5,3 yıl olup en küçük 1 en büyük 14 yaşındadır (55). Horneffer’ın 170 vakalık
serisinde ortalama operasyon yaşı 7,5 (1,5-10 yıl) yıldır (65).
Bu büyük seriler dışında literatür incelendiği zaman ortalama operasyon yaşının 2,7-11 yıl arası
olduğu görülmektedir (71,72,75,76,90).
Literatürdeki genel ortalamaya göre oldukça yüksek yaş ortalamasına sahip olan ve bizim
çalışmamıza aldığımız 15 hastanın yaş ortalaması 19±5yıl (en küçük 10 yaşında, en büyük 29
yaşında), kontrol grubundaki 15 vakanın yaş ortalaması 23±6 yıl (en küçük 9 yaşında, en büyük
30 yaşında) olup arada istatistiksel fark yoktu. Hastaların operasyon yaşı ortalaması ise 12±5
yıl olup en küçük 4 yaş ve en büyük 18 yaşında idi.
Ekokardiografi ile preoperatif olarak TOF’lu hastalarda VSD, infundibuler darlık, aort
dekstrapozisyonu ve pulmoner valvüler darlık tesbit edilebilmektedir. TOF’un cerrahi tam
düzeltilmesi sırasında hemen her hastada var olan infundibuler darlık için infundibuler
rezeksiyon yapılmakta ve VSD genellikle sentetik greft ile kapatılmaktadır. Eğer beraberinde
anuler darlık da varsa, bu bölgeye transanular yama konulmaktadır. Ancak operasyondan sonra
ya bir miktar pulmoner darlık kalmakta veya pulmoner yetersizlik gelişmektedir. Bu iki defekt,
aynı zamanda reoperasyon gerektiren lezyonların başında gelmektedir (44,49,73).
Honeffer’ın serisinde hastaların %78’inde PY bulunmakta olup, PY’in egzersiz sırasındaki
kardiyak fonksiyonların bozulmasına neden olduğu bildirilmiştir. Bu hastalarda sağ ventrikül
diastol sonu alan geniş, egzersiz süresi kısa, akciğerde zorlu vital kapasite düşük bulunmuştur.
Anuler yama konulanlarda yamaya karşın pulmoner peak sistolik gradienti fazla bulunmuştur.
Pulmoner peak sistolik gradienti fazla olanlarda sağ ventrikül diastol sonu alan geniş olmayıp,
ventrikül fonksiyonları normal bulunmuştur (65).
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Lillehei, erken postoperatif dönemde rezidü pulmoner peak sistolik gradienti az ise
(<20mmHg), pulmoner arter ve anulusun normal geliştiğini, pulmoner peak sistolik gradientin
fazla olduğu durumlarda ise gradientin zamanla daha da arttığı bildirilmiştir. Çünkü pulmoner
arterin gelişiminde önemli etken pulmoner kan akımıdır. Ayrıca Lillehei, pulmoner peak
sistolik gradienti fazla olan hastalarda reoperasyon riskinin arttığını göstermiştir (6).
Çalışmamızda 15 hastanın 5’inde pulmoner peak sistolik gradientin (PPSG) postoperatif
20mmHg üzerinde olduğu saptandı. PY hastaların hepsinde mevcut idi. PPSG yüksek olan 5
hastada egzersiz süresi açısından olmayanlara göre fark belirlenmedi. RVSP anlamlı olarak
bulundu E/A oranları açısından gruplar arasında istatistiksel fark saptandı.
Oyen ve arkadaşları basınç yükü oluşturan aort koartasyonu, aort stenozu gibi durumlarda,
yüksek egzersiz düzeylerinde, kalp hızının kontrol grubuna göre daha fazla arttığını, bunun
azalmış myokard rezervinin bir göstergesi olduğunu bildirmişlerdir (74). Myokard enerjisinin
%80-85’ini kapalı olan ventrikül çıkışındaki valvi açmak için (statik enerji) harcamaktadır.
Ventrikül içindeki kanı atmak için harcanan enerji ise (kinetik enerji) myokardın yükünün
ancak %10-15’ini oluşturmaktadır (6). Bu fizyolojik bilgiler de göz önüne alındığında,
ventrikül çıkışındaki darlığın giderilmesi, bir miktar PY geliştirecek olsa bile myokard yükünü
azaltmak açısından daha önemli görünmektedir (6,73).
Fonksiyonel kapasiteyi etkileyen faktörlerden birisi de ejeksiyon fraksiyonudur (EF). Normal
sağlıklı insanda egzersiz ile EF artar. Ventriküllerde anatomik bir bozukluk olduğu zaman bu
artış sağlanamayabilir (78). EF, çeşitli yöntemler ile ölçülebilir. RVEF, çalışmamızda
ekokardiyografik yöntem ile ölçüldü. Tam düzeltme yapılmış TOF’lu hastalarda EF’nin
azaldığını gösteren çalışmalar olduğu gibi, EF’nin olumsuz etkilenmediğini bildiren yayınlara
da rastlanmaktadır (72,79,90).
Waien ve arkadaşları opere olmuş 151 erişkin TOF’lu hastada radyonükleid anjiyografi ile sağ
ve sol ventrikül fonksiyonlarını incelemişler ve normal sınırlarda bulmuşlardır. Aynı hasta
grubunun ortalama 3,2 yıllık izlemi sırasında, sağ ventrikül fonksiyonlarında hafif bir iyileşme
olurken, sol ventrikül fonksiyonlarında bozulma olduğu görülmüştür. Bunun, interventriküler
bölgede gelişmiş olan fibrozis ve o bölgedeki yamanın disfonksiyonuna bağlı olabileceği
savunulmuştur (79).
Carvalho ve arkadaşları PY olan hastalarda sağ ventrikül volümün arttığını, ancak bununla
beraber EF’nunda artış olmadığını bildirmişlerdir (90). Starling kanununun tersine, TOF’lu
hastalar diastol sonu basıncın artmasına paralel olarak kalp debisini artıramamaktadırlar. Bunu
arteryel-venöz O2 farkını artırarak bertaraf etmektedirler (72).
Çalışmamızda hastaların ve kontrollerin arasında RVEF açısından anlamlı fark bulundu. Fakat
bunun klinik yönden önemli olmadığına karar verildi. Çünkü her iki grubunda RVEF normal
sınırlar içinde bulunmaktadır. Çalışmamızda her iki grup arasında RVSP açısından istatistiksel
fark saptanmış ve bu hastalardaki pulmoner rezidü gradient nedeni ile olduğuna, sağ
ventrikülün bu gradienti aşmak için basıncını artırdığı saptanmıştır. Hastaların ölçülen MPA,
LPA ve RPA genişlikleri ile kontrol grubunun aynı verileri karşılaştırıldığında istatistiksel bir
fark saptanmadı. Bu da postoperatif dönemde tam düzeltme operasyonu yapılan hastalarda
pulmoner arter çaplarının normal gelişim sürecine girdiğini göstermektedir. Hasta ve kontrol
grubunda izovolumetrik relaksasyon zamanı açısından istatistiksel fark saptanmış ve bu da
hastalarda sağ ventrikülde düşük derecede de olsa diastolik doluş disfonksiyonu olduğunu
göstermektedir.
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TOF’lu hastalarda fizyopatolojik yönden en önemli iki olay VSD ve sağ ventrikül çıkım
yolundaki darlık nedeni ile oluşan hemodinamik değişikliklerdir. Bu hemodinamik
değişikliklerle birlikte, akciğerde küçük hava yollarında obtrüksiyon yanında pulmoner
vasküler yatağın gelişmemeside akciğer parankiminde değişikliklere neden olmaktadır. Artan
yaşla birlikte oluşan patolojik değişiklikler kalıcı olmaktadır (28).
Zapletal ve arkadaşları TOF'lu hastalarda postoperatif yaptıkları çalışmada hastaların
%83’ünün istirahat SFT parametrelerinde patoloji tespit etmişlerdir. Bu patolojide özellikle
FEF%25 ve VC'de düşüklük şeklinde olmuştur (91).
Ayrıca TOF’lu hastaların akciğer kapasitelerinin düşük ve akciğer vasküleritesinin yetersiz
olduğu bilinmektedir. Küçük yaşlarda opere etmek akciğer damar gelişimini hızlandırmaktadır
(34,49).
Bizim çalışmamızda 15 hastanın 2’sinde istirahat SFT parametrelerinde patoloji saptandı ve
bunlardan birisi restrüktif disfonksiyon iken diğeri mikst disfonksiyon şeklinde idi. Bunun
yanında hasta ve kontrol gruplarının istirahat SFT parametreleri karşılaştırıldığında FVC, VC,
FEV1 ve bu değerlerin yüzde beklenen değerleri hasta grubunda kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Bu da hastaların akciğer parankiminde
primer olarak oluşan restriksiyon ve buna sekonder gelişen obstrüksiyonu açıklar nitelikte
olmuştur. Çalışmamızda, hastaların kendi yaş grubuna uygun sağlıklı kontrollere göre akciğer
kapasitelerinin düşük olduğunu göstermektedir. Sonuçta akciğer vasküler yatağının operasyon
öncesi dönemde gelişememesi akciğerlerde kalıcı patolojiye yol açmaktadır. İstirahat SFT’leri
açısından hasta ve kontrol grubuna bakıldığında hastaların daha çok pulmoner disfonksiyon
gösterdiği izlendi. Bunun yanında solunum kas güçleri açısından her iki grup arasında fark
bulunmadı. Hastalardaki pulmoner disfonksiyonunun hem ameliyat sırasındaki torakotomiye
hem de zaten ameliyat öncesi bozulmuş olan akciğer fonksiyonlarına bağlı olabileceği
düşünüldü.
Egzersiz, tüm sistemlerin çalışma temposunu artıran fizyolojik bir stresstir. Egzersiz sırasında,
egzersizin ağırlığına ve cinsine göre kardiyovasküler sistem aktivitesini birkaç kat artırabilir
(81,82,83,85). Egzersiz fizyolojik bir stress olduğundan, kardiyovasküler sistemin
değerlendirilmesinde test olarak geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Doğumsal kalp hastalığı
olan çocuklarda da kardiyopulmoner egzersiz testinin kullanımı giderek artmaktadır.
Kardiyopulmoner egzersiz testi ile değerlendirilen egzersiz kapasitesinin (VO2 max) operasyon
yaşı ile karşılaştırıldığı çalışmalarda farklı sonuçlar bulunmuştur.
Rowe çalışmasında, 11 yaşın altında opere edilen hastalarda operasyon yaşının egzersiz
kapasitesini fazla etkilemediğini, ancak 11 yaştan daha ileri yaşlarda opere edilenlerde,
miyokardın uzun süre hipokside kalmasına bağlı olarak egzersiz kapasitesinin bozulduğunu
bildirmiştir (71).
James ve arkadaşları operasyon yaşı ile egzersiz kapasitesi arasında ters ilişki olduğunu
göstermişlerdir (84). Operasyon yaşının, egzersizde oksijen kullanımını ve egzersiz kapasitesini
etkilemediğini bildiren yayınlara da rastlanmaktadır (4).
Bizim çalışmamızda da operasyon yaşı ile oksijen kullanımı arasında istatistiksel bir ilişki
saptanmamasını, hasta grubumuzun sayısının düşük olmasına bağlı olabileceğini düşündük.
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Ekokardiografi ile kardiyopulmoner egzersiz testi parametrelerinin karşılaştırıldığı çeşitli
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda özellikle pulmoner yetmezlik, peak sistolik pulmoner
gradient, sağ ventrikül fonksiyonları ile ventilasyon ve egzersiz kapasitesi ilişkileri
değerlendirilmiştir.
Carvalho ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, pulmoner yetersizlik (PY) ile egzersiz süresi,
maksimal kalp hızı ve oksijen kullanımı arasında ters ilişki bulmuşlardır. Pulmoner peak
sistolik gradientin fazla olması ile de benzer bir korelasyon olmakla birlikte, aynı hastalarda
beraberinde pulmoner regürjitasyonun da olması, pulmoner peak sistolik gradientin regürtasyon
derecesi ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür (90).
Clark ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sağ ventrikül disfonksiyonu derecesi az olan
hastalarda egzersiz kapasitesinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır (92).
Tam düzeltme operasyonu sonrasında hastalarda tesbit edilen egzersiz sırasında bozulmuş
kardiyovasküler performansın rezidüel pulmoner hastalık ile ilişkisi olduğu düşünülebilir.
Bunun tesbiti için kardiyopulmoner egzersiz testi son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Mulla ve arkadaşları pulmoner kapağı olmayan 9 TOF’lu ile transanular yama konularak opere
edilmiş 38 TOF’lu hastada egzersiz testi yapmışlardır. Hastalarda egzersizde maksimum kalp
hızı, maksimum oksijen kullanımı ve anaerobik eşik, kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur.
Buna karşın her iki amelitat grubun da birbirine benzer veriler elde edilmiştir. Bu bulgulara
dayanarak hastalarda azalmış solunum rezervi ve artmış sağ ventrikül volümü olduğunu
saptamışlardır (86).
Literatürde opere TOF’lu hastalarda maksimum kalp hızının kontrol grubuna göre daha düşük
bulunduğu yayınlar vardır (65,84,86,87,90). Bunun yanında az da olsa maksimum kalp hızında
kontrol grubuna göre azalma olmadığını savunan yazarlar vardır (88). Bizim çalışmamızda
egzersiz sırasındaki maksimum kalp hızı atımları karşılaştırıldığında her iki grup arasında bir
farklılık bulunmadı. Bu da bizim çalışma grubumuzdaki hastalarda da literatürün bir kısmında
olduğu gibi kalp hızında bir azalma olmadığını destekledi.
Singh ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada operasyonda transanular yama konulan
TOF'lu hastalarda, bozulmuş sağ ventrikül diastolik fonksiyonun yanında belirgin azalmış
egzersiz kapasitesinin olduğunu bulmuşlardır (89).
Clark ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da tam düzeltme operasyonu yapılmış TOF'lu
hastaların normale yakın egzersiz kapasiteleri olduğunu bulmuşlar, ancak
egzersiz
kapasitelerinin yine de sağlıklı kontrollere göre düşük olduğunu saptamışlardır (92).
Bizim çalışmamızda hasta grubunun hemen hepsinde, uluslararası standardize beklenen
maksimum oksijen tüketimlerinin normale göre oldukça düşük olduğunu tespit ettik. Bunun
yanında AT ve beklenen AT yüzdesi değerleri hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel
olarak farklı bulundu.
Modifiye Bruce protokolünde, egzersiz kapasitesini ölçen önemli parametrelerden biriside
egzersiz süresidir. Opere edilmemiş TOF’lu hastalarda, pulmoner stenozun derecesine bağlı
olarak ağır bir egzersiz kısıtlaması vardır. Operasyondan sonra fonksiyonel kapasitede belirgin
bir artış olmakla beraber bu hastalar hiçbir zaman normal aerobik kapasiteyi
yakalayamamaktadır (65,80,81,82,85,86). Operasyondan önce polistemi, operasyondan sonra
ise anemi de egzersiz kapasitesini olumsuz etkilemektedir (41).
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Bizim çalışmamızda, hasta ve kontrol grubunun egzersiz süreleri açısından istatistiksel fark
saptanmadı. Hastaların preoperatif ve postoperatif fonksiyonel kapasiteleri karşılaştırıldığında
istatistiksel fark anlamlı bulundu ve iyi yönde idi. Hasta grubunda operasyon yaşı ile egzersiz
süresi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde operasyon yaşı arttıkça egzersiz süresinin de
arttığını gösteren pozitif korelasyon bulundu.
Çalışmamızda hasta ve kontrol grupları kardiyopulmoner egzersiz testi parametreleri açısından
karşılaştırıldığında AT, AT% beklenen, tidal volüm, VE/VCO2, VD/VT rest ve RQ açısından
istatistiksel farklılık saptanmıştır. Hasta grubunun tam düzeltme operasyonu sonrasında
fonksiyonel kapasite yönünden iyileşmesine rağmen; rezidüel akciğer patolojisi nedeni ile
istirahat SFT parametreleri gibi peak egzersizdeki ventilatuar parametrelerde de bozukluğun
devam ettiği görülmektedir. Bu da bize tam düzeltme operasyonu olan hastalarda normal yaşam
sırasında semptomatik olmayan patolojik bulguların istirahat SFT ve kardiyopulmoner egzersiz
testi ile saptanabileceğini göstermektedir. Bizim çalışmamızda hasta grubunun hemen hepsinde
düşük egzersiz kapasitesi saptanmasının nedeni rezidüel akciğer patolojisi olabileceği gibi,
hasta grubunun operasyon sonrası kardiyovasküler ve pulmoner rehabilitasyon programı
yanında düzenli bir egzersiz programına alınmamasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.
Sonuç olarak TOF’lu hastalar postoperatif dönemde kardiyopulmoner rehabilitasyon
programına alınmalıdır. Opere hastalarda kardiyak ve pulmoner fonksiyonların takibi açısından
düzenli aralıklarla yapılan fizik muayene, EKG, ekokardiografi yanında, istirahat SFT ve
kardiyopulmoner egzersiz testinin yapılmasıda hastaların kardiyak, ventilatuar ve metabolik
parametrelerinin izlenmesi açısından gereklidir.
5.SONUÇ

Günlük yaşantıda, iş hayatında ve sosyal hayatta yeterli fizik aktiviteye sahip olmak önemli bir
faktördür. TOF’lu hastalarda cerrahi öncesinde, fizik aktiviteyi kısıtlayan kardiyak nedenler
büyük bir oranda tam düzeltme ile ortadan kaldırılmaktadır. Ancak gerek cerrahi öncesinden
kaynaklanan sorunlar, gerek cerrahi ile tam olarak ortadan kaldırılamayan veya cerrahinin
komplikasyonu olarak ortaya çıkan sorunlar, bu hastalarda fizik aktiviteyi kısıtlamaya devam
etmektedirler. Bu nedenle, bu hastalarda operasyon sonrası hemodinamiyi, elektrofizyolojik
bozuklukları ve egzersize yanıtı araştırıp güvenli sınırları belirlemeli, bu sınırların elverdiği
ölçüde egzersize izin vermeli, hatta teşvik etmelidir.
Diğer DKH nedeni ile opere olmuş hastalarda
ameliyattan sonra evde veya hastanede belli
sağlanmalıdır. Bu rehabilitasyon programları
rehabilitasyon programlarını içermelidir. Çünkü
yaptırıldığı zaman egzersiz kapasiteleri artabilir.

olduğu gibi, opere TOF’lu hastaların da
egzersiz programları ile rehabilitasyon
özellikle pulmoner ve kardiyovasküler
bu hastalara düzenli ve bilinçli egzersiz

Tam düzeltme ameliyatı uygulanmış TOF’lu hastaların yaşam boyu devam eden önemli
sorunları olmaktadır. Amacımız hastaların bu sorunlarını zamanında tanımak ve çözmektir.
Böylece bu kişilere bir yandan konforlu bir yaşantı sunarken, bir yandan da onları “tüketici”
konumundan çıkarıp üretici duruma getirmek olasıdır.
TOF nedeni ile ameliyat olmuş hastaların büyük bir kısmında rezidü pulmoner yetmezlik,
pulmoner darlık ve ventriküler septumda kaçak kalmaktadır. Bu rezidü lezyonların egzersiz
kapasitesini kısıtladığı ve bir kısmının da reoperasyon gerektirdiği bilinmektedir. Hangi
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lezyonun zararlı etkilerinin daha fazla olduğu konusunda tartışmalar devam etmekle beraber,
hepsinin kabul edilebilir sınırlarda olması en idealidir.
Ancak, önemli rezidüel sorun kalmayan hastalarda bile onarımın geç yaşta yapılmasına ya da
ameliyat sonrası egzersiz kapasitelerini artırıcı çalışmaların yapılmamasına bağlı olarak bu
hastalarda kalıcı bozukluklar oluşabilmektedir. (Akciğer gelişim geriliği gibi).
Tam düzeltme yapılmış hastaların EF’larının azaldığını bildiren yayınlar olduğu gibi, EF’nun
olumsuz etkilenmediğini bildiren yayınlar da bulunmaktadır. Çalışmamızda hasta ve kontrol
grubunun RVEF’ları arasında fark bulundu. Fakat bunun klinik yönünden önemli olmadığı
düşünüldü.
Ameliyat olmuş TOF’lu hastalar belli aralıklar ile fizik muayene, EKG, ekokardiografi ile
izlenmelidir. İstirahat SFT ve kardiyopulmoner egzersiz testide bunlara ek olarak hastaların
kardiyak, ventilatuar ve metabolik durumları hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Bu
nedenle bu hastaların rutin izlemleri sırasında belli aralıklarla istirahat SFT ve kardiyopulmoner
egzersiz testi de yapılmalıdır. Bu hastalar ameliyat sonrası dönemde egzersiz programına
alınmalıdır.
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ÖZET
Müzik sanatı ilk çağlardan günümüze bireylerin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş,
kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamıştır. Bu sebeple bireyler her ne dönemde olursa
olsun kendilerini ifade edebilecekleri bir müzik arayışına girmiştir. Bireyler hayat içerisinde
neleri yaşamış ve hissetmişlerse müzik beğenileri ve tercihleri de bu çerçevede farklılıklar
gösterebilmiştir. Müzik beğenilerinin, bireyler ve toplumlar arasında farklılık göstermesi,
farklı türlerinde ortaya çıkmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Ortaya çıkan müzik ürünleri
toplumun kültürel yapısından ve yaşamsal koşullarından büyük oranda etkilenmiştir. Müzik
ve müzik ürünleri, halkın yaşam koşullarının, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerinin bir
anlamda yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Özelikle oldukça önemli bir değişken olarak
her geçen gün önemini artıran gelir düzeyinin bu manada müzik ürünlerinin tercihinde
oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırmada, ortaokul kademesi öğrencilerinin müzik
beğenilerinin oluşumunda ve gelişiminde ailelerinin dolayısıyla kendilerinin gelir düzeyi
seviyesinin müzik beğenilerine etkileri sorgulanmak istenmiştir. Araştırma betimsel bir
özellik sergileyip durum tespiti yapmaya yöneliktir. Araştırma sürecinde 9 sorudan oluşan
anket random (rastgele) yöntemi ile farklı sınıflardaki, farklı gelir düzeyindeki öğrencilere
uygulanmış, elde edilen veriler istatistik programı yardımı ile görsel verilere
dönüştürülmüştür. Araştırma sonucunda gelir düzeyi değişkeninin, bireylerin müzik
kültürlerine ve müzik beğenilerine büyük ölçüde etki edebileceği, bireylerin tercihlerini
yaşamsal koşullar çerçevesinde farklılaştırabildiği, bu durumdan bireyin ailesinin kazanç
miktarı, yaşam koşulları, sosyal çevresi ve diğer ekonomik unsurlara bağlı değişkenlerden
etkilendiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Beğenisi, Değişken, Gelir Düzeyi, Ortaokul Kademesi.

THE EFFECT OF INCOME LEVEL VARIABLE ON MUSIC CULTURE AND
MUSIC TASTES OF STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL
ABSTRACT
The art of music has been translated into the feelings and thoughts of individuals from the
early ages and allowed them to express themselves. For this reason, individuals have been
searching for music in which they can express themselves at any time. What people have
experienced and felt in life, music tastes and preferences in this framework can also vary. We
can say that music tastes differ between individuals and societies, and have caused different
types of music to appear. The resulting music products have been greatly influenced by the
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cultural structure and the vital conditions of the society. Music and music products are a
reflection of the people's living conditions, socio-cultural and economic characteristics. It can
be said that the level of income that increases the importance of each day as a very important
variable in particular is quite effective in the choice of music products in this sense. In this
study, it was aimed to question the effects of their own income level on their musical tastes in
the formation and development of music tastes of middle school students. The research is
aimed at determining the situation by displaying a descriptive feature. In the research process,
13 questions were applied to students at different levels of income by random method, and the
data were converted into visual data with the help of the statistical program. The results of the
research show that the income level variability can be greatly influenced by individuals '
Music Culture and music tastes, that individuals can differentiate their preferences in the
context of living conditions, and that the individual's family is influenced by the income
amount, living conditions, social environment and other economic factors.
Keywords: Music, Music Appreciation, Variable, Income Level, Secondary School Level.
1. GİRİŞ
Müzik sanatı, insanlık tarihi boyunca insanların duygu düşüncelerini ifade etmesinde en
önemli araç olmuştur. Bu sebeple birçok yeni müzik türü ortaya çıkmış bireylerin farklı müzik
beğenilerine cevap vermiştir. Bu beğeniler toplumun yapısından, yaşayış şeklinden, oldukça
etkilenmiştir. İnsanlar ilk çağlardan beri yaşamsal ihtiyaçları için belli aktivitelerde
bulunmuşlardır. Bunların içerisinde sanatsal faaliyetlerde yer almıştır. Tolstoy’a göre sanat,
bir duyguyu yaşayan insanın, o duyguyu bilerek ve isteyerek başkalarına aktarma olayıdır
(Tolstoy, 2004: 2). Bireyler hangi dönemde olursa olsun, içerisinde bulunduğu maddi manevi
her durumu sanatsal bir ürün ya da beğeniyle ifade etme yoluna gitmiştir. Bu yüzden yaşamsal
ihtiyaçlar, sanatsal ürünlerin ortaya çıkışında ve beğenilerin oluşmasında oldukça etkili
olmuştur diyebiliriz. Dolayısıyla müzik beğenisinin ve buna bağlı olarak müzik tercihlerinin
oluşmasında sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapının büyük önem arz etmekte olduğunu
söylemek mümkündür.
Günümüzde toplumda, bazı bireylerin maddi gelir durumundan dolayı kendisinin ve ailesinin
yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadığı kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. Bunun yarattığı ruhsal
durumlar bireyin sosyal hayatını da etkileyebilmektedir. Ayrıca kitle iletişim araçları ve sanal
medyanın insanların önüne sunduğu lüks hayat ve tüketim çılgınlığı, kişinin yaşadığı olumsuz
durumları körükleyebilmektedir. Buna bağlı olarak da kişinin içinde bulunduğu sosyo-kültürel
ve sosyo-ekonomik durumlar bireyi farklı müzik beğenilerine yöneltebilmektedir. Bunun tam
aksine, gelir düzeyi yüksek olan bireylerin de seçimleri bu çerçevede farklılık
gösterebilmektedir. Dolayısıyla bireyler, yaşadıkları her durumu ifade edebilmek, kendi
içinde bulunduğu sosyal hayatı, duygu ve düşüncelerini anlatabilmek adına bir müzik
arayışına girmiştir diyebiliriz.
Müzik kültürün en önemli unsurlarından biri olduğundan kültür kavramının da üzerinde
durmak gerekir. Kültür kavramı, ailede başlayan, sosyal süreçler içerisinde öğrenip
olgunlaştırdığımız; dil, din, hukuk, sanat, gelenek görenek, örf ve adet, giyim kuşam ve
yemek kültürü gibi olguları ele alan, yaşam şeklimiz olan, sürekli değişen toplumsal bir
kavramdır. Bu çerçevede, kültürün içerisinde barındırdığı tüm bu kavramlar da bireylerin
sanatsal ve müziksel beğenilerini büyük oranda etkileyebilmektedir. Toplumların, kültürel
yapılarının içindeki zenginlikleri, güzellikleri, farklılıkları beraberinde getirdiği
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düşünüldüğünde, müzik beğenilerinin de bu farklılıklardan ve zenginliklerden nemalandığını
söylemek mümkündür.
Bu sebeple, toplumun temel taşı olan, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın, müzik
beğenilerinin bu kültürel ortamda nasıl geliştiği, ailesi çevresi, okul hayatı ve sosyal hayatının
ona kazandırdığı farklı müziksel beğenilerinin nasıl oluştuğunu görüşlerini alarak anlamak
büyük önem kazanmaktadır. Bu çerçevede gelir düzeyi farklı olan çocukların seçimlerini
anlamak da bize onların müzik beğenilerinin nasıl oluştuğu konusunda fikirler verebilir.
1.1. Müzik ve Kültür İlişkisi
Uçan (2005: 15-16)’a göre sanat olarak müzik; “Duygu, düşünce tasarım ve izlenimleri veya
başka gereçlerin de katkısıyla belli durum, olgu ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belli
bir güzellik anlayışıyla birleştirilip düzenlenmiş uyuşumlu/uylaşımlı seslerle, estetik bir
yapıda isleyip anlatan bir bütündür”.
Kültür ise; kavram olarak, insanın doğaya eklediği maddi manevi değerlerin bütünüdür
anlamını taşımakla birlikte bireyin ya da bir topluluğun yaşamlarının bütününü oluşturan
alışkanlıkları, gelenek, görenek, örf vb. davranış ve inançlarının tümü olarak açıklanmaktadır
(Solmaz, 2009: 1).
Sayısız tanımları yapılan Kültür kavramı için, maddi manevi değerlerin bütünüdür diyebiliriz.
Kültür önce ailede ve toplumda oluşan ve gelişen, sosyal süreçlerle oluşturulup, alışkanlıklara
dönüştürdüğümüz, dilden tutunda, din, örf adet, hukuk, giyim kuşam, yemek kültürü, sanat,
gelenek ve görenek kavramına kadar birçok kavramı da barındıran bir kavramdır. Bu
çerçevede, sanat kavramı da kültürün en önemli öğelerinden biridir. İnsana kendini ifade etme
olanağı sağlayan, duygularına tercüman olan sanat dallarından biri de müziktir. Dolayısıyla
ilk çağlardan bu yana bireyler yaşadıkları kültür çerçevesinde neyi hissetmişlerse onu seslerle
anlatmış anlamlı notalara dökmüşlerdir.
Say’a göre müzik aslında, kültürel bir olgudur. Kültürün oluşmasını ve biçimlenmesini
doğrudan etkiler. Geçmiş ile gelecek arasında bağlantılar kurar. Kültürün hem nedeni hem de
sonucu olan ‘insan’ı insan değerlerini dile getirir (Say, 2002: 19).
Uçan’a göre ise kültürün en önemli boyutlarından, en temel alanlarından biri müziktir. Müzik,
insanlığın varoluşundan bu yana bireyi ve toplumu besleyen başlıca ‘insanca yaşam ve kültür’
damarlarından biridir. Müzik kültürü bu damardan bireye ve topluma akan kendine özgü
kültürel bir özsu’dur. Müzik kültürü temel kaynağı insanla birlikte geçirdiği evrim sürecinde,
bazen çabuk bazen yavaş, ama sürekli oluşkan-gelişken değişken ve dönüşken bir özellik
gösterir (Uçan, 2015: 12).
Yapılan tanımlar çerçevesinde kültürün en önemli kaynağı insandır ve geçmişten günümüze
kadar bireyler, yaşadığı kültür içerisindeki tüm olgu ve olayları kendi güzellik anlayışları
çerçevesinde müzik ile ilişkilendirip kendi değerlerini dile getirmişlerdir diyebiliriz.
Bireyin müzikle ilk karşılaştığı yer olan ailenin müzikal deneyim açısından önemi
yadsınamaz. Ailenin çocuğun kimlik ve aidiyetinin oluşumunda hayati öneme sahip olması
müzikal kimliğin oluşumundaki etkisinin önemini de göstermektedir (Hargreaves, Miell,
MacDonald, 2002: 16).
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Bireylerin müzik beğenilerine ve müzik davranışlarında kültürün etkisine bakıldığı zaman,
aslında bireylerin çocukluktan yetişkinliğe kadar ailenin yaşantısının, sosyo-ekonomik ve
sosyo-kültürel yapısının ne kadar büyük bir etkisi olduğunu görebiliriz. Çocuklar ailelerinin
aynasıdır ve aile yaşantılarında gördükleri durumları, maddi manevi tüm boyutlarıyla
yansıtırlar. Dolayısıyla bireylerin müzik kültürü ve beğenileri daha ailedeyken oluşmakta ve
gelişmektedir. Bunun yanı sıra, birey önce ailede sonra sosyal hayatta karşılaştığı ortamlarda
kültürel etkileşimler yaşayarak müzik beğenisine yenilerini ekleyebilmektedir. İlk müziksel
deneyimlerini ailede kazanan çocuk, okulda ve sosyal hayatta edindiği yaşantılarla müzik
kültürünü çeşitlendirir diyebiliriz.
1.2. Müzik Beğenisi
Beğeni kesin, güvenilir, ince ayrımlara varan bir duyguya dayanan estetik yargılama ve
değerleme gücü, güzeli çirkinden ayırma yetisi, estetik duyulmamanın öznel-kişisel rengi ve
belirliliği olarak tanımlanmaktadır. (www.kursunkalem.com/felsefe-terimi/beğeni/).
Bourdiue’nin beğeni kavramını kullanan Middleton, (1997) popüler müzikte beğeni
kavramını, haz değer ve ideoloji ilişkisi çerçevesinde ele alır. Beğeni, egemen sınıf ve egemen
kültür alanında verilen mücadelenin en yaşamsal öğelerinden biridir. Müzik beğenilerimizi
özgürce seçmeyiz ve bu beğeniler ‘deneyimimizi’ basit bir biçimde yansıtmaz. Öznelerin
belirli müziksel hazlara katılımı süreç içinde oluşur ve bu aslında bu oluşumun kendisi
öznelliğin inşasının bir parçasıdır (aktaran Kamalı, 2017: 20-21).
Müzik beğenisi, bireylerin kendi zevk ve güzellik anlayışı çerçevesinde seçimlerini
yapmasıdır diyebiliriz. İnsanlığın ilk gününden bu yana müzik bireylerin duygu ve
düşüncelerinin ifade edebilmesine olanak sağlamıştır. Bireyler kendilerini en iyi hissettikleri
müzik seçimlerini yapmış ve böylece farklı müzik türleri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla müzik
türlerinin oluşumunda farklı toplumsal ve bireysel farklılıkların büyük yer edindiğini
söylemek mümkündür. Müzik beğenileri ile oluşan bu türlerin, bireylerin farklı yaşantıları
sonucu gelişmiş olması ve bireylerin farklı müzik türlerini tercih etmesi, aslında beğenilerin
bireylerin tercihlerinin oluşmasında büyük yer tuttuğunu gösterebilir. Bunun yanı sıra hiç
kuşkusuz ki bireylerin müzik beğenilerinin oluşmasında ailesel ve çevresel faktörlerde
gözlerden kaçmamalıdır. Birey çocukluk döneminden itibaren, müzik yaşantılarında,
algılamaya çalıştığı dünyada kendi gelişimini tamamlarken evde istese de istemese de ailenin
tercihlerini dinlemeye maruz kalmakta ve bu ölçüde bir müzik davranışı geliştirebilmektedir.
Ailenin sosyal hayatı, kültürel gelişmişliği, gelir durumu vb. birçok değişken çocuğun
gelişiminde müzik tercihlerinde kendini göstermektedir.
Yaşanılan coğrafya ve onunla ilgili folklorik özellikler, eğitsel faktörler, sosyal çevre, medya
ve müzik teknolojisi ile olan etkileşimler sonucu kişinin yaşamına katılan çeşitli müzikler, bu
müziklerin yaratıcıları, seslendirici ve yorumlayıcıları zaman içinde onun duygu, düşünce,
beğeni ve beceri birikimlerini etkilemekte ve müziksel gereksinimlerini karşılamaktadır
(Çevik, Cafoğlu, Sağer, 2003, 471).
Aile ve sosyal ortamlardan sonra, bireylerin müzik tercihlerinin oluşmasında büyük rolü olan,
aynı zamanda bir güç şekline de dönüşen bir etken vardır: Medya ve medyanın popüler hale
getirdiği her şey. Medyanın popülerleştirdiği her müzik, her türlü film, her türlü program, her
türlü sanatsal aktivitenin insanlar üzerinde büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Medyada
sunulan çeşitlilik, diğerlerine kıyasla müzik alanında daha fazla gözlemlenmektedir. Özellikle
de popüler müziklerin bu sunum içerisinde geniş yer tuttuğu bilinmektedir (Ulutürk, 2008. 3).
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Bu çerçevede bireylerin aile dışında medyadan da büyük oranda etkilendiğini söylemek
mümkündür.
Sonuç olarak müzik beğenileri, bireylerin aile yaşantılarına, sosyal çevrelerine, içerisinde
bulundukları ruh durumlarına, kişisel özelliklerine, yaşam tarzlarına, gelir düzeyleri vb.
birçok değişkene göre farklılık göstermektedir.
1.3. Müzik Beğenisi ve Gelir Düzeyi İlişkisi
Ekonomik işlevleri açısından müzik, günümüzde önem kazanmıştır: Üretim, dağıtım, tüketim
işleyişiyle gelişen müzik teknolojisinin büyüttüğü müzik endüstrisi, milyarlarca insanı etki
alanı içine almaktadır (Say, 2002: 19).
Günümüzde mal varlığının sosyal sınıfın belirlenmesindeki önemi apaçık bir gerçektir.
Servetin seçkin yaşam olanakları için kullanımı bireyin itibarını artırabilir (aktaran İmik,
2007: 18). Kişinin geliri ya da mal varlığı artış gösterdikçe toplum içerisindeki sosyal sınıfı ve
statüsü de yükselmektedir. Ekonomik şartlar müziksel beğeniye büyük oranda etki
edebilmektedir (İmik, 2007: 18).
Müzik, toplumların dolayısıyla bireylerin aynasıdır diyebiliriz. Bu çerçevede insanlar, zaman
zaman ifade etmede zorluk yaşadıkları tüm duyguları müzik aracılığıyla ifade etmişlerdir.
Toplumun farklı kültür ve gelir düzeyindeki bireylerin dinledikleri, icra ettikleri müzik, daha
geniş boyutuyla sanat ürünlerine bakıldığında, söz konusu eserlerin içeriğindeki konularda ya
da ezgilerde, yaşam koşullarının da içeriği de kendini gösterebilmektedir. Dolayısıyla sosyal
hayatın, gelir düzeyinin, müzik beğenisini yakından ilgilendirdiğini söylemek mümkündür.
En genel anlamda kitle iletişim araçları: gazete, dergi gibi basılı olanlar, radyo gibi işitsel ve
televizyon gibi görsel işitsel olanlardır. Tüm kitle araçlarının ortak özelliği çok sayıda bireye
seslenmeleri ve onları etkileyerek toplumun kültür yapısının biçimlenmesinde son derece
etkili bir konuma sahip olmalarıdır. (Kalay, 2008: 17)
Hızla gelişen teknoloji, hayatımıza getirdiği birçok yenilik ve kolaylıkla beraber birçok
dezavantajını da hayatımıza dahil etmiştir. Günbegün daha da yalnızlaşan, kendini gerçek
dünyadan soyutlayıp, sanal dünyaya biraz daha yakınlaşan bir toplum meydana gelmektedir.
Özellikle çocukların çağımızda kitle iletişim araçları ile büyümesi ve bunlara olan
meraklarının gitgide artması tehlikeli boyutlara gelmektedir. Bu çocukların bir kısmı iyi gelir
düzeyinde yaşarken, bir kısmı da daha erken yaşlarda maddi sıkıntılarla karşılaşmaktadır.
Toplumumuzda maddi statünün bir gerçek olduğu günümüzde, gelir düzeyi yüksek, orta ya da
düşük olan bireylerin yaşadıkları hayatta müziksel tercihler kendini gösterebilmektedir. Tam
da bu noktada bireylerin sanal dünyada karşılaştıkları lüks hayat onları daha çok etkilemekte,
oluşan özenti ve gerçek hayatta yaşadıkları maddi manevi süreçlerin aslında müziksel
beğenilerinin de oluşmasında önemli bir faktör olduğunu söylemek mümkündür.
2. PROBLEM DURUMU
Araştırma, gelir düzeyi değişkeninin, ortaokul kademesindeki öğrencilerin müzik kültürü ve
müzik beğenileri üzerindeki etkisi nelerdir? Sorusuna yanıt aramaktadır.
2.1. Alt Problemler
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Araştırmanın problemini oluşturan soruya yönelik cevap aranan alt problemler ise şöyledir:
1. Öğrencilerin özellikle tercih ettikleri ve severek dinledikleri müzik türleri nelerdir?
2. Öğrencilerin müzik dinledikleri araçlar ve dinleme sıklıkları nelerdir?
3. Öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerinden sanatsal faaliyetler ve müzik araçları için
ayırdıkları bir gelir var mıdır?
4. Öğrencilerin ailelerinin dinlemeyi tercih ettiği müzik türleri çoğunlukla nelerdir?
5. Öğrencilerin müzik tercihlerinin oluşmasında en çok nelerden ve kimlerden
etkilenmektedirler?
2.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma; gelir düzeyi değişkeninin ortaokul kademesindeki öğrencilerin müzik kültürü ve
müzik beğenileri üzerindeki etkisinin neler olduğunun değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

2.3. Araştırmanın Önemi
Bu araştırma, gelir durumu değişkeninin çok önemli olduğu ülkemizde söz konusu ekonomik
durumların bireylerin müzik kültürü ve müzik beğenilerine etkilerinin incelenmesine olanak
sağlaması, toplum içersinde ekonomik ve sosyal güçlüklerin kişilerin dinledikleri müzik
türlerine etkilerini ortaya çıkarması ve bu alanda yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutması
bakımından büyük önem taşımaktadır.
2.4. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, gelir düzeyi değişkeninin ortaokul kademesindeki öğrencilerin müzik kültürüne ve
müzik beğenileri üzerindeki etkisi konusunun 2018-2019 Eğitim/ Öğretim yılı Malatya ili,
ortaokul kademelerinin 7. ve 8. Sınıf (13-14 yaş) öğrencilerinde kullanımıyla, araştırma
sürecinin elverdiği koşul ve olanaklar ile sınırlandırılmıştır. Araştırma verileri, kaynak
taraması ve örneklemlere uygulanan anket ile sınırlandırılmıştır
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli/Deseni
Bu araştırma, tarama (survey) modelinde tasarlanmıştır. Çalışmada; ortaokul öğrencilerinin
gelir düzeyi değişkeninin müzik kültürüne ve müzik beğenilerine etkisinin neler olduğu
konusunda durum tespiti yapılacağından, araştırma betimsel nitelik taşımaktadır.
3.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın birinci aşamasında, kaynak taraması yapılmış, konu ile ilgili literatür
taranmıştır. Daha sonra örneklemlere uygulanan anket soruları titizlikle belirlenmiş ve bu
anket, güvenilirliği ön uygulamalar ile test edildikten sonra bireylere uygulanmıştır.
Araştırmanın son aşamasında, elde edilen veriler SPSS veri analiz programı yardımı ile basit
frekans değerlerine dönüştürülmüştür. Daha sonra da bu veriler grafikler haline getirilerek
yorumlanmıştır.
3.3. Veri Toplama Araçları
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Bu araştırmada yer alan nitel veriler kaynak tarama yolu ile nicel veriler ise öğrencilere
uygulanan anket yolu ile toplanmıştır.
3.4. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Malatya ili ilköğretim okullarındaki müzik dersini alan 7. ve 8. sınıf
öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem grubu ise 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Malatya
ilinde bulunan Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki öğrencilerdir. Örneklem grubu, her iki sınıftan
seçilen 35’ er kişilik sınıfların seçilmesiyle toplam 220 öğrenciye uygulanarak elde edilmiştir.

4. BULGULAR VE YORUM
Grafik 1. Örneklem Grubunu Oluşturan Bireylerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Erkek Öğrenci

47,40%

Kız Öğrenci

52,70%

Grafik 1 incelendiğinde, örneklem grubunun büyük bir bölümünü % 52,70’lik gibi bir oranla
kız çocukları oluşturmuş, % 47,40 lık bir oranla da erkek çocukları ankete katılım sağlamıştır.
Grafik 2. Örneklem Grubunu Oluşturan Bireylerin Yaşlarına Göre Dağılımı
13 yaş

25,60%

14 yaş

74,40%

Grafik 2 incelendiğinde, bireylerin % 74,40 lık gibi büyük bir bölümü 14 yaşında, % 25,60
gibi bir oranı da 13 yaşındadır.

Grafik 3. Ailenin Gelir Durumu
2000 tl ve altı gelir düzeyi

38,00%

2000-5000 arası gelir düzeyi

34,00%

5000-10.000 üstü gelir düzeyi
10.000 tl ve üstü gelir düzeyi
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Grafik 3’te örneklemlerin gelir düzeyi bakıldığında, % 38,00 ile 2000 tl ve altı bireylerin daha
fazla olduğu görülmekte, bunu %34,00 ile 2000-5000 tl arası gelir düzeyi olan bireyler takip
etmektedir ayrıca 5000-10.000 tl arası gelir düzeyi olan bireylerin % 20,00 olduğu
görülmüştür.
Grafik 4. Günlük hayatınızda müzik dinlemeye ne kadar zaman ayırırsınız? orusuna
bireylerini katılım durumları
Tamamen

28,00%

Büyük Oranda

42,00%

Orta Düzeyde

24,00%

Hiç

6,00%

Grafik 4 incelendiğinde, bireylerin toplamda % 70,00 lık gibi büyük bir bölümünün müzik
dinlemeye vakit ayırdığı görülmüş, orta düzeyde diyenlerin oranı da % 24,00 oranında
kalmıştır. Dolayısıyla bireylerin hayatlarında müzik dinlemeye büyük oranda zaman
ayırdıklarını söylemek mümkündür.
Grafik 5. Özellikle tercih ettiğiniz ve severek dinlediğiniz müzik türleri hangileridir?
Sorusuna bireylerin katılım durumları
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Grafik 5’ göre 2000 tl ve altı gelir düzeyi olan bireylerin daha çok geleneksel müzikleri ve
arabesk müziği daha fazla tercih ettikleri, 2000 ve 5000 tl arası gelir düzeyi olan bireylerin
daha çok Türkçe pop, THM ve arabesk müziği tercih ettikleri, 5000 ve 10.000 tl gelir düzeyi
olan bireylerin yabancı pop, hip hop ve rock müziğe eğilim gösterdikleri ve son olarak gelir
düzeyi 10.000 tl olan bireylerin ise daha çok yabancı pop, Türkçe pop, rock ve hip hop gibi
türleri daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkılarak, bireylerin
beğenilerinin gelir düzeyine göre farklılıklar gösterdiğini söylemek mümkündür.
Grafik 6. Müzik dinlerken daha çok hangi medya aracını kullanırsınız? Sorusuna bireylerin
katılım durumları
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Grafik 6 incelendiğinde, gelir düzeyi 2000 tl ve altı olan bireylerin daha çok televizyon,
radyo, ve kısmen akıllı telefon kullandıkları görülmüşken, 2000-5000 tl arası gelir düzeyi olan
bireylerin akıllı telefon, internet ortamı ve bilgisayar kullandıkları, gelir düzeyi artan 500010.000 ve 10.000 tl olan bireylerin ise akıllı telefon, bilgisayar ve internet ortamı
uygulamaları kullandıkları görülmüştür. Bu sonuçlar bize gelir düzeyinin, bireylerin evlerinde
olan, kullandıkları medya araçlarını değiştirdiğini, gelir düzeyi düştükçe, alım gücünden
kaynaklı, bireylerin sınırlı sayıda medya aracı kullandığını, yüksek gelirli bireylerin ise yine
alım gücünden kaynaklı daha çeşitli medya aracı kullandığını göstermiştir.
Grafik 7. Aileniz aylık gelirinden sanatsal faaliyetleriniz (bir çalgı aleti alma, kurs vb) için bir
miktar ayırabiliyor mu? Sorusuna bireylerin katılım durumları
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Grafik 7’ e göre 2000 tl ve altı gelir düzeyi olan bireylerin aileleri, gelir durumu nedeni
sanatsal faaliyetler için, bireyler istedikleri halde bir miktar ayıramazken, gelir durumu 20005000 tl arası olan bireyler çok az miktarda olsa ayırabileceklerini ifade etmiş, gelir düzeyi
5000-10.000 tl arası olan ve 10.000 tl ve üzeri olan bireylerin aileleri çok az bir miktar ve
büyük oranlarda yeterli derecede bir miktar ayırabileceklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla
gelir düzeyinin, hem kültürel eksiklikler hem de alım gücü gibi sebepler nedeni ile sanatsal
faaliyetleri etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Yaşamsal koşullar sanatsal faaliyetleri büyük
oranlarda farklılaştırabilmektedir.
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Grafik 8. Ailenizin dinlemeyi tercih ettiği müzik türleri çoğunlukla hangileridir? Sorusuna
bireylerin katılım durumları
52
42
32

29

10

15

20

17

8

25

34
28

7

6

1
2000 tl ve altı
Türkçe pop

2000-5000 tl arası
THM

TSM

25

22

12

8

5000-10000 tl arası
Klasik

7

10000 tl ve üzeri
Arabesk

Grafik 8’e göre gelir düzeyi düşük bireylerin aileleri daha çok geleneksel THM ve arabesk
müziği tercih ederken, gelir düzeyi arttıkça bireylerin ailelerinin Türkçe pop, TSM ve azda
olsa klasik müziği tercih ettikleri görülmüştür. Bu sonuç bize, yine gelir düzeyinin, ailelerin
tercihlerinde etkili olduğunu göstermektedir.
Grafik 9. Müzik tercihinizin oluşmasında sizi en çok nelerin ve kimlerin etkilediğini
düşünüyorsunuz? Sorusuna bireylerin katılım durumları
Ailemin

28,00%

Arkadaşlarımın

42,00%

Sosyal Çevremin
Müzik Öğrtm.

24,00%
6,00%

Grafik 9 incelendiğinde, bireyler müzik tercihlerinin oluşmasında % 42,00 gibi büyük oranla
arkadaşlarından etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bireylerin müzik beğenilerinin
oluşumunda, genç yaşlarında daha çok arkadaşlarından etkilendiklerini söylemek
mümkündür.

SONUÇLAR
Bu araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar, aşağıda maddeler halinde
sıralanmıştır.
1. Ortaokul kademesi öğrencilerinin, günlük hayatlarında müzik dinlemeye büyük oranda
zaman ayırdıkları,
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2. Müzik beğenilerinin ve tercihlerinin bireylerin yaşlarına göre değişim göstermekte olduğu,
özellikle genç yaştaki bireylerin popüler ve görsel öğelere dayalı müzikleri tercih ettikleri,
bunun aksine yetişkin bireylerin daha çok geleneksel müzikleri tercih ettikleri,
3. Müzik beğenilerinin ve tercihlerinin bireylerin gelir ve kültür düzeyine göre değişmekte
olduğu, gelir düzeyi en az olan öğrencilerde büyük oranlarda, THM, Türkçe pop müzik ve
arabesk müziğin sıklıkla dinlenildiği, orta gelirli ve yüksek gelirli diyebileceğimiz
öğrencilerde bu seçimin büyük oranlarda Türkçe pop müzik, Yabancı pop müzik, Hip hop,
Rock müzik olduğu,
4. Bireylerin medya aracı kullanımlarının ve tercihlerinin gelir düzeyine farklılıklar
gösterdiği, gelir durumu az ve orta diyebileceğimiz bireylerin radyo, televizyon ve kısmen
akıllı telefon tercih ettikleri, gelir durumu iyi olan bireylerin ise daha çok bilgisayar, akıllı
telefon ve internet ortamındaki bazı uygulamaları tercih ettikleri, dolayısıyla alım gücünün
medya aracı kullanımını etkilediği,
5. Bireylerin sanatsal faaliyetlerinin gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği, gelir durumu
düşük diyebileceğimiz ailelerin sanatsal faaliyetlere neredeyse yok denilecek kadar miktar
ayırdığı, gelir düzeyi orta düzeyde diyebileceğimiz grubun kısmen, gelir düzeyi yüksek
diyebileceğimiz ailelerin ise büyük oranlarda olumlu yanıt verdikleri,
6. Bireylerin büyük oranlarda ekonomik yetersizlikler ya da müzik kültürü eksikliğinden
dolayı müzik beğenilerinin oldukça farklılıklar gösterdiği ve beğenilerin bu durumlardan
etkilendiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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POPÜLER MÜZİK ESERLERİNDE METRONOM HIZI DEĞİŞKENİNİN
DİNLEYİCİDE OLUŞTURACAĞI DUYGUSAL ETKİYE YÖNELİK
TESPİTLER
Doç. Dr. Ünal İMİK
İnönü Üniversitesi, unal.imik@inonu.edu.tr
Emine ASLAN DUMAN
MEB, Sadiye Ünsalan Ortaokulu, nihavend_65@hotmail.com
ÖZET
Popüler müzik eserleri, günün şartları doğrultusunda dinleyicilerin beğeni ve isteklerine göre
şekillendiği, müzik ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Popüler müzik eserini meydana
getiren birçok unsur, eserin istenilen başarıyı sağlamasında (melodi, tartım, söz vb.) etkili
olmakla beraber, tercih edilen metronom hızı değişkeni de dinleyiciye iletilmek istenen
duygusal mesajın aktarımında oldukça etkili olabilmektedir. Araştırmada bu değişkenin
önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Araştırma sürecinde karma bir desen kullanılmıştır.
Durum tespiti ve kaynak taraması aşamasında betimsel bir yaklaşım sergilenmiş olup,
bireylerin müzik eserlerinin farklı metronom hızlarında seslendirilmesine yönelik
düşüncelerinin tespitinde ise eserlerin dinleyicilere farklı metronom hızlarında dinletilmesi
sureti ile konuya yönelik veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sürecinde güncel
popüler eserler arasından seçilen eserler (5 eser) araştırmada kullanılmak üzere farklı
metronom hızlarında yeniden seslendirilmiştir. Daha sonra bu eserler 100 örnekleme farklı
metronom hızlarında dinletilmiş ve metronom hızı değişkenine bağımlı olarak ortaya çıkan
mevcut durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan birkaçı
sıralanacak olursa, popüler müzik eserlerinin duygu ve düşüncelerimizin aktarımında önemli
bir ifade biçimi olduğu, metronom hızı değişkeninin popüler müzik eserlerinin dinleyicide
meydana getirdiği duygu yoğunluğunda etkili olabileceği, düşük metronom hızında
seslendirilen popüler müzik eserlerin dinleyicide daha karamsar ve hüzünlü bir etki
oluşturabildiği, buna karşın metronom hızının daha yüksek olduğu müzik eserlerinde ise
bireyin daha olumlu ve neşeli bir hale bürünebildiği ilk aklımıza gelebilecek sonuçlardan
bazıları olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Popüler Müzik, Metronom, Hız, Değişken

DETERMINATION OF THE EMOTIONAL IMPACT OF THE METRONOME
RATE VARIABLE IN POPULAR MUSIC WORKS
ABSTRACT
Popular music works are shaped according to the tastes and wishes of the audience in
accordance with the conditions of the day. Many elements of the popular music work provide
the desired success of the work (melody, rhythm, lyrics, etc.). although effective, the preferred
metronome speed variable can also be quite effective in transmitting the emotional message
that is intended to be transmitted to the listener. In this study, emphasis was placed on the
importance of this variable. A mixed pattern was used in the research process. In the case
detection and source screening phase, a descriptive approach was introduced, and the data on
the subject was tried to be obtained by listening to the listeners at different metronome speeds
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in order to determine the opinions of the individuals about the music works to be performed at
different metronome speeds. During the research process, the works selected among the most
popular works (5 works) were re-voiced at different metronome speeds to be used in the
research. Then, 100 samples of these samples were listened at different metronome velocities
and attempted to determine the state of the pendulum which is dependent on the rate of the
metronome.If a few of the results of the research are listed, popular music works are an
important expression in the transfer of emotions and thoughts, metronom speed variable can
be effective in the intensity of the emotions created by popular music works in the listener,
low metronome speed of the popular music works in the audience can create a more
pessimistic and sad effect, on the other hand, in music works where the speed of the
metronome is higher, there will be some of the first things that can come to mind that the
individual can become more positive and cheerful.
Keywords: Popular Music, Metronome, Speed, Variable

1. GİRİŞ
Popüler müzik ürünleri günümüz müzik sektöründe oldukça önem arz eden bir pozisyona
sahiptir. Bu durum, popüler müzik ürünlerinin oldukça büyük kitlelere ulaşabilmesiyle yakın
ilişiklidir. Popüler müzik ürünlerinin söz, melodi vb. diğer bileşenleri sanat öğeleri
barındırmayı hedeflemekten ziyade, halkın beğenisini kazanacak bir şekilde üretilmektedir.
Amaç, halkın dikkatini çekmek ve üzün süre popüler listelerde yer alarak gerekli maddi
kazancı sağlayabilecek şartlara sahip olabilmektir. Müzik beğenisi bu noktada ön plana
çıkmaktadır. Bireylerin müzik beğenilerini kazanabilmek amacıyla hazırlanan bu ürünlerin
istenilen başarıyı sağlayabilmesindeki en önemli etkenlerden biri de eserin sahip olduğu
metronom hızıdır. Zira bireylerin müzikal belleğinde yer eden yargılardan biride, metronom
hızına bağımlı geçmişte yaşanılan deneyimler olabilmektedir. Araştırmada bu noktadan
hareket edilerek hızlı ve yüksek tempoda seslendirilen müzik eserleri ile yavaş ve düşük
tempoda seslendirilen müzik eserlerinin (diğer unsurlardan bağımsız olarak) farklı etkiler
bırakacağı düşüncesi varsayımından yola çıkılmıştır.
1.1. Popüler Müzik
“Popüler” kavramı son zamanlarda üzerinde çok sayıda görüşün belirtildiği bir terim olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu tarafından “Halkın arasında
yaşayan motiflere, öğelere yer veren, onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk
tarafından tutulan” olarak tanımlanmaktadır (TDK,2019). bu noktadan hareket ederek
“popüler müzik” için halkın zevkine uygun, halktan öğelere yer veren ve halk tarafından
tutulan müzik türü olarak bahsetmek yanlış olmaz. Popüler Türk Müziği ise bahsettiğimiz bu
durumun ülkemiz koşullarına göre şekillenmesidir. Dürük’e göre “Türk kültürünün doğulu ve
batılı olmak üzere iki ana kaynaktan beslenmesi durumu, popüler müziğin bugünkü yapısının
oluşmasında belirleyici olmuştur (Dürük, 2011:34). Ülkemizdeki bu yapı doğu ve batının
etkisiyle oluşmuş ve bu nedenle kendine has çeşitli karakteristik özelliklerde içermektedir.
Bunun yanı sıra teknolojik gelişmeler ve özellikle görsel ve işitsel medya alanında yaşanan
gelişmelerde ülkemizdeki popüler müzik kültürünün oluşumunda etkili olmuştur (Uçan,
2000:24). Metronom hızının psikolojik etkisinde yararlanmak isteyen müzisyenler ülkemiz
pop müzik üreticilerinde de mevcut olup bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu durumun müzik
eserlerine yansıttıkları da görülmektedir. Özellikle neşe ve heyecan uyandırmak isteyen
üreticilerin eserlerinde yüksek metronom hızları tercih ettikleri, buna karşın hüzünlü ve
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duygusal etki yaratmak isteyenlerin ise düşük metronom hızlarını tercih ettikleri
düşünülmektedir.
1.2. “Metronom Hızı” Kavramı ve Duygusal Etki Gücü
Müzik eserlerinin yazılmasına, okunmasına ve söylenmesine yarayan işaretlerin tümüne
birden müzik yazısı denmektedir. Müzik yazısı dizek, nota ve sus değerleri, ölçü vuruşları, hız
terimleri, nüans terimleri, anahtarlar, değiştirici işaretleri gibi müzik anlatım terimlerinden
oluşur (Özgül, 2014: 2). Bu terimlerin hepsinin olduğu gibi “hız terimleri’ de” müziğin
duygusal etkisinin oluşumunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Aynı ezginin farklı iki
hız terimi ile seslendirilmesi ile ortaya çıkan 2 eserin dinleyicide meydana getirebileceği
farklı duygusal etkilerin olabileceği söylenebilir.
Algı, bir manada anlam yükleme becerimizdir ve kelime anlamı ile dış dünyanın duyusal
etkilemelerinin bilinçte uyardığı izlenimler olarak ifade edilebilir; söz konusu etkilemeler ses
dalgaları yardımı ile olmaktadır (Arısoy, 1968:21). Algımız öğrendiklerimiz ve geçmiş
deneyimlerimiz ile şekillenmektedir.Müzik eserleri de dinleyicilerin bilincinde çeşitli
izlenimler bırakırlar. Bu izlenimler bireyin yaşanmışlıkları ile alakalı olabileceği gibi,
toplumun büyük bölümü tarafından yaygın biçimde kabul görmüş bir şekilde de olabilir.
Buradan yola çıkarak bilinçaltımızda yer edinen metronom hızının eserin duygusal etkisinde
önemli bir ifade aracı olabileceği söylenebilir. Bu nedenle, hareketli ve hızlı metronom
hızındaki eserlerin neşe (pozitif) etkisi oluşturabilmesine rağmen, düşük metronom
hızlarındaki eserlerin hüzün (negatif) etki yaratabileceği söylenebilir.Genelde hüzün etkisi
bırakan bir melodi özel hayatında farklı yaşanmışlıkları olan bir bireyde neşeli bir etki de
yaratabilir. Fakat karşılaşılan bu durum, çoğunlukla bir istisnadır.
Türk sinemasının klasik olarak ifade edilebilecek filmlerinden biri olan “Hababam Sınıfı”
film müziği buna güzel bir örnektir. Melih kibar tarafından bestelenen bu melodi yüksek
metronom hızında (Çabuk-Allegro) icra edildiğinde dinleyicilerde tebessüm uyandırırken,
düşük metronom hızında (Ağır-Largo) icra edildiğinde ise oldukça karamsar ve hüzünlü bir
etki oluşturabilmektedir. Örnekte de ifade edildiği gibi metronom hızı müzik eserlerinin ifade
gücünde oldukça önemli bir yer edinmektedir. Bu durum popüler müzik eserlerinin
üretilmesinde de dikkatlerden kaçmayacaktır. Bu nedenle Popüler Müzik eserlerinin duygusal
ifade gücünün (duygusal etki) arttırılmasında metronom hızının oldukça etkili olabileceği
söylenebilir.

2. YÖNTEM
Araştırma, aynı ezginin sadece metronom hızı değişkeninde meydana gelen farklılık ile
dinleyicilerde (pozitif yada negatif yönü ile) ne tür bir algı farkı meydana getirebileceğini
tespit etmeye yöneliktir.Araştırmada karma bir desen kullanılmıştır. Kaynak taraması ve
konuya yönelik durumun tespiti aşamasında betimsel bir yaklaşım sergilenirken, bireylerin
müzik eserlerinin farklı metronom hızlarında seslendirilmesine yönelik düşüncelerinin
tespitinde ise uygulamaya dönük bir yaklaşım tercih edilmiştir.Araştırma sürecinde rastgele
(random) yöntemi ile dinleyicilerin büyük beğenisini kazanmış (radyo/tv kanallarının 2018
yılı pop listelerinde uzun süre yer alan) popüler müzik eserleri arasından seçilen eserler (5
eser) kullanılmak üzere farklı metronom hızlarında yeniden seslendirilmiştir.Daha sonra bu
eserler 50 örnekleme farklı metronom hızlarında dinletilmiş ve metronom hızı değişkenine
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bağımlı olarak ortaya çıkabilecek algısal farklılıklar (pozitif yada negatif yönü ile) tespit
edilmeye çalışılmıştır.
3. AMAÇ VE ÖNEM
Bu araştırma, popüler Türk müziği eserlerinde, metronom hızı değişkeninin dinleyicide
meydana getirebileceği algısal farklılıkları (pozitif ve negatif etkisiyle) incelemeyi
amaçlamaktadır.Araştırmanın metronom hızı değişkeninin popüler Türk müziği
dinleyicilerinde meydana getirebileceği algısal farklılıkları (pozitif ve negatif etkisiyle)
incelemesi ve bu konuda çeşitli tespitler ortaya koyması bakımından önem taşıdığı
düşünülmektedir.
4. BULGULAR VE YORUM
Araştırmada farklı metronom hızlarında dinletilmiş ve metronom hızı değişkenine bağımlı
olarak ortaya çıkabilecek algısal farklılıklar (pozitif ya da negatif yönü ile) tespit edilmeye
çalışılmıştır.
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Tablo:1 Metronom Hızı Değişkenine Bağımlı Düşünceler
Tablo 1 incelendiğinde, aynı melodiye sahip popüler müzik eserlerinin farklı hızlarda
dinletilmesi ile algısal farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum, popüler müzik
eserlerin duyguların iletilmesinde önemli bir yardımcı öğe olabileceği düşüncesini
doğrulamaktadır. Aynı eserin farklı hızlarda dinletilmesi farklı oranlarda olsa da tüm
örneklerde dinleyicileri etkilemiştir. Örneğin, “Oh olsun” isimli ve Demek Akalın tarafından
seslendirilen popüler Türk müziği eserinin söz unsurları barındırmayan melodisi “ağır hızda”
seslendirildiğinde dinleyiciler tarafında negatif bir algı ile hüzün verici olarak
değerlendirilmiştir. Aynı melodi, “çabuk hızda” seslendirildiğinde ise, pozitif bir algı ile
neşeli ve mutluluk verici olarak değerlendirilmiştir. Bu durum, diğer örnek eserler içinde
hemen hemen benzer ve biri birine yakın oranlarda gerçekleşmiştir.Tablo verileri
doğrultusunda metronom hızı değişkeninin popüler Türk müziği eserlerinin dinleyicide
meydana getirdiği algıya bağımlı duygu yoğunluğunda etkili olabileceği görülmüştür.
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Verilerden yola çıkarak, düşük metronom hızında seslendirilen eserlerin dinleyicide daha
negatif ve hüzünlü bir etki oluşturabildiği, buna karşın metronom hızının yüksek olduğu
müzik eserlerinde ise bireyin daha pozitif ve neşeli bir ruh haline kavuşabileceği
görülmektedir.
5. SONUÇLAR
Araştırmada elde edilen sonuçlardan birkaçı sıralanacak olursa,





Popüler Türk müziği eserlerinin duygu ve düşüncelerimizin aktarımında önemli bir
ifade biçimi olduğu,
Metronom hızı değişkeninin popüler Türk müziği eserlerinin dinleyicide meydana
getirdiği algıya bağımlı duygu yoğunluğunda etkili olabileceği,
Düşük metronom hızında seslendirilen eserlerin dinleyicide daha negatif ve hüzünlü
bir etki oluşturabildiği,
Buna karşın metronom hızının yüksek olduğu müzik eserlerinde ise bireyin daha
pozitif ve neşeli bir ruh haline kavuşabileceği ilk aklımıza gelenler olacaktır.
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FİNANSAL EĞİTİM VE FİNANSAL OKURYAZARLIK İLİŞKİSİ: KSÜ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ŞAHİN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, serkansans@hotmail.com
Öğr. Gör. Haluk SATIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, haluksatir@ksu.edu.tr
ÖZET
Son yıllarda küreselleşen dünyada, artan rekabet ve yeni teknolojiler, finansal piyasaları önemli
bir aktör haline getirmiştir. Finansal küreselleşme ile birlikte bilgiye erişim, hızlı ve düşük
maliyetli bir hale gelmiştir. Finansal bilgiye ulaşılması bireyler tarafından gerekli görülse de
yeterli kabul edilmemektedir. Bilginin doğru yorumlanabilmesi için anlamlı hale getirilmesi ve
işlenmesi bilgiye ulaşmaktan daha önemli ve zor bir süreç haline gelmiştir. Ayrıca günümüzde
bireylerin temel düzeyde finansal kavramları okuyabilme ve anlayabilme ile ilgili bilgi ve
becerilere sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Çünkü kişisel finans bilgisi hem bireysel hem
de toplumsal yaşam kalitesini artırmış ve arzuladıkları yaşam standartlarına ulaşmalarında
temel faktör haline gelmiştir. Finansal okuryazarlık ile ilgili tasarruf, harcama, yatırım, vergi,
mevzuat, kredi, prim, risk, v.b. konuların bireylerin tüm yaşam dönemlerini ilgilendiren önemli
kararlar almalarında oldukça etkili olabileceği görülmüştür. Özellikle bu kararların günümüzde
genç bireyler üzerinde daha da etkisini artırdığı görülmektedir. Erken yaşta edinilen finansal
bilgi, davranış ve tutumun önemi yaşamın ileriki dönemlerinde daha etkili olabilmektedir. Bu
nedenle bu çalışmada, üniversite öğrencileri olan genç bireylerin finansal eğitim düzeyleri,
finansal okuryazarlık becerileri ve bu ikisi arasındaki etkinliğin araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında, özellikle finansal yönetim başta olmak üzere ekonomi, muhasebe,
bankacılık ve dış ticaret konularında eğitim almış üniversite öğrencilerinin finansal eğitim
düzeyleri ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Söz konusu ilişkiyi
incelemek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine anket
uygulanmıştır. Elde edilen bulgular finans eğitimi ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında
pozitif yönde bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca elde edilen bulgular finansal
okuryazarlık düzeylerinin bazı demografik faktörlere göre farklılaşabildiğini göstermektedir.
Bunun yanı sıra, ailenin eğitim düzeyinin de finansal okuryazarlık düzeyi üzerinde etkili
olabildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Eğitim, Finansal Okuryazarlık, KSÜ Örneği

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL EDUCATION AND FINANCIAL
LITERACY: EXAMPLE OF KSU
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ABSTRACT
Increasing globalization, competition and devloping technologies have made financial markets
a leading agency in recent years. With the ease of financial globalization access to information
has become rapid and cost-effective. Though access to financial information is a necessary
condition, it is not accepted to be sufficient. Processing information inorder to make right
comments has become a more crucial and difficult process than accessing financial knowledge.
In addition, it is now necessary for individuals to have the knowledge and skills to read and
understand basic financial concepts. Because personal finance knowledge has increased both
individual and social quality of life and has become the main factor in achieving the desired
living standards. Savings, expenditure, investment, tax, legislation, credit, premium, risk, etc.
related to financial literacy. It is observed that subjects can be very effective in making
important decisions that concern individuals' whole life periods. In particular, it is seen that
these decisions have increased their influence on young individuals. The importance of early
financial information, behavior and attitudes can be more effective in later life. Therefore, the
aim of this study was to investigate financial education levels, financial literacy skills of young
people who are university students, and the effectiveness of these two. In this study, the
relationship between financial education levels and financial education levels of university
students who were educated in economics, accounting, banking and foreign trade, especially
financial management, were examined. A questionnaire was applied to the students of
Kahramanmaraş Sütçü İmam University in order to examine the relationship. The findings
indicate a positive relationship between financial education and financial literacy. In addition,
the findings show that financial literacy levels may vary according to some demographic
factors. In addition, it is concluded that the education level of the family can also have an effect
on the level of financial literacy.
Keywords: Financial Education, Financial Literacy, Example of KSU

1.GİRİŞ
Son otuz yılda hız kazanan küreselleşme olgusu finansal piyasaları yakından etkilemiştir.
Gelişen teknoloji ile birlikte finansal piyasalar özellikle bireysel yatırımcı tarafından yakından
takip edilebilir olmuştur. Ancak küreselleşme olgusu bir yandan finansal piyasalara erişimi
kolaylaştırırken bir yandan da hızlı gelişen bilgi akışının takibini daha zor hale getirmiştir.
Gelişen finansal piyasalar bireyler açısından birçok yeni yatırım fırsatını gündeme getirmiştir.
Özellikle tasarrufların teşvik edilmesi ile birlikte birçok finansal yenilik ortaya çıkmıştır. Bu
eğilim içinde yeni finansal araç, finansal kurum veya süreçlerin sayısı artmış, niteliği daha
karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Dolayısıyla yaşanan finansal serbestleşme finansal
piyasalarda işlem yapmak isteyen bireyler için daha fazla bilgi sahip olunmasını gerekli
kılmıştır.
Finansal küreselleşme ile birlikte bilgiye erişim hızlı ve düşük maliyetli bir hale gelmiştir.
Finansal bilgiye ulaşılması gerekli görülse de bilgiye ulaşmak yeterli kabul edilmemektedir.
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Bilginin anlamlı hale getirilmesi ve yorumlanması bilgiye ulaşmaktan daha önemli ve zor bir
süreç haline gelmiştir. Bilginin kullanım amacına uygun bir şekilde düzenlenmesi ve
yorumlanması ise özellikle bireysel yatırımcılar için finansal kararlar alabilmeleri açısından
önem arz etmektedir. Finansal kararları kendileri verebilen bireylerin artması finansal
piyasalara gelen bireysel yatırımcıların sayısında artışa neden olacağı düşünülmektedir. Ancak,
küçük tasarrufları ile yatırımlarda bulunmak isteyen bireyler açısından finansal bilgiyi
kullanmayı öğrenmek zorlu bir süreç haline gelebilmektedir.
Bu noktada finansal okuryazarlık kavramı gündeme gelmektedir. Finansal okuryazarlık
finansal kaynakların verimli bir şekilde yönetilebilmesinde bilgi ve becerilerin kullanılma yetisi
olarak tanımlanmaktadır (OECD; 2013: 12-14; Chen ve Volpe, 1998: 107-108; ) Söz konusu
yetinin elde edilebilmesi için finansal eğitim ile yakından ilişkili olmaktadır. Finansal eğitim
ise bireylerin finansal kavramlar, finansal araçlar ve finansal hizmetler ile ilgili kavrayış ve
anlayışını geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Vitt ve diğ., 2000: 1-4). Finansal
okuryazarlık ile finansal eğitim arasında pozitif yönde bir ilişki olması beklenmektedir. Buna
göre finansal eğitim alan bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olması
beklenmektedir.
Finansal eğitimin alınabileceği temel kurumların başında üniversiteler geldiği düşünülmektedir.
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, özellikle finansal yönetim başta olmak üzere ekonomi,
muhasebe, bankacılık ve dış ticaret konularında eğitim almış üniversite öğrencilerinin finansal
eğitim ve finansal okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek olarak belirlenmiştir.
Söz konusu ilişkiyi incelemek ve bir örnek oluşturması amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğrenim gören 4. Sınıf
öğrencilerine ve aynı üniversitenin iktisadi ve idari ön lisans programlarında öğrenim gören 2.
Sınıf öğrencileri üzerinde analizler yürütülmüştür. Çalışmanın bundan sonraki ikinci
bölümünde Finansal okuryazarlık ve finansal eğitim konuları üzerinde araştırmalarda bulunan
geçmiş çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde kullanılan yöntem hakkında
bilgi aktarılmıştır. Dördüncü bölümde yürütülen analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer
verilmiştir. Son olarak beşinci bölümde sonuç ve tartışmalara yer verilmiştir.
2. LİTERATÜR
Finansal okuryazarlık ile ilgili yapılan çalışmalar, ülkemizde yürütülen ve uluslararası alanda
yürütülen çalışmalar olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Her iki grupta da araştırmalar,
finansal okuryazarlığın yaş, cinsiyet, eğitim, aile gibi demografik özelliklerini içeren
değerlendirmeleri ve en önemlisi de finansal okuryazarlığın gençler arasındaki durumunun
ölçülmesi kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir. Ülkemizde yürütülen çalışmalar,
eğitim kurumları kapsamı dışında çalışanları kapsayan araştırmaları ve eğitim kurumları
kapsamında lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans olmak üzere tüm eğitim düzeylerini içeren
finansal okuryazarlık araştırmaları kapsamında incelenmiştir.
Bu çalışmaların birisinde Contuk (2018), Üniversite öğrencilerinin almış oldukları eğitimi,
finansal bilgi birikimlerine ulaşmaları ve bunu hayatları boyunca devam ettirebilmeleri ve
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dolayısıyla aldıkları eğitimin, finansal bilgi birikimlerine hangi düzeyde katkı sağladığını
yapılan araştırma ile incelemeye çalışılmıştır. Bunun için, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okuyan öğrencilere yönelik bir araştırma
yapılmıştır. Analiz sonucu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun temel düzeyde faiz, enflasyon,
yatırım bilgisi ve borsanın temel işlevleri gibi sorulara doğru cevap verdiği ve bu konularda
daha bilgili oldukları tespit edilmiştir. Ancak hisse senedi, tahvil, yatırım fonları ve varlık
çeşitlendirmesi gibi ileri düzeyde finans konularında daha az bilgiye sahip oldukları sonucuna
ulaşılmıştır.
Çam ve Barut (2015), öğrencilerin finansal okuryazarlık incelemek için Gümüşhane
Üniversitesi Ön Lisans programlarında kayıtlı 400 öğrenciye yönelik anket çalışması
uygulamıştır. Çalışmada çoklu regresyon analizini kullanarak, öğrencilerin parayı harcama ve
yönetme başarısını etkileyen unsurlar belirlenmiştir. Yapılan analizin sonucunda, öğrencilerin
finansal okuryazarlık düzeylerinin oldukça düşük olarak gerçekleştiğini ve temel finansal
kavramlar hakkında çok az bilgiye sahip olunduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
Kılıç ve Diğerleri (2015), üniversitede öğrenim gören öğrencilerin finansal okuryazarlık
düzeyinin incelemek amacıyla Gaziantep Üniversitesi’nde bir araştırma yürütmüşlerdir. Analiz
sonucunda, erkek öğrencilerin finansal okuryazarlıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
Danışman ve Diğerleri (2016), finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri arasından seçilen 390 öğrenciye anket uygulanmıştır.
Yapılan analiz sonucunda, bazı demografik faktörleri ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında
herhangi bir ilişki bulunmadığı yönünde bulgular ulaşılmıştır. Ayrıca finansal okuryazarlık
düzeyinin ortalamanın altında kaldığı görülmüştür.
Elmas ve Yılmaz (2016), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğrencilerine yönelik araştırmalarda bulunmuşlardır Analizlerden elde edilen bulgular, finansal
okuryazarlık düzeylerinin beklenen düşük olarak gerçekleştiğini göstermiştir. Bunun yanı sıra
cinsiyete göre finansal okuryazarlık düzeylerinin farklılaşmadığı yönünde bulgulara
ulaşılmıştır.
Güvenç (2016), üniversite öncesi lise seviyesi finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi
amacıyla çalışma yürütmüştür, Yürütülen analizler sonucunda sonuçla ilgili doğrudan bir
çıkarım yapılmamakla birlikte, kullanılan ölçeklerin (Para Yönetim Öz Yeterlik Algısı, Para
Yönetim Davranış Algısı ve Finansal Bilgi Ölçeği) okullar ve sivil toplum örgütleri tarafından
da kullanılarak, finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesine katkı sağlayabileceği
belirtilmiştir.
Yardımcıoğlu ve Yörük (2016), Kahramanmaraş’ta birbirinden farklı alanlarda çalışan kesimin
finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesine yönelik 324 kişiyi kapsayacak şekilde bir anket
uygulaması yapılmıştır. Çalışma kapsamında örneklerin meslekleri ile finansal okuryazarlık
farkındalığı düzeyi arasındaki ilişki analiz edilmiş ve anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda finansal farkındalık ile finansal okuryazarlık arasında pozitif
yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışanların finansal farkındalıkları arttıkça, finansal
okuryazarlıklarının da arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışan bireylerin finansal eğitimin
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düzeyinin artmasından olumlu yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Finansal okuryazarlığın
cinsiyet ile ilişkilendirildiği analizde cinsiyet ile finansal farkındalık arasında anlamlı bir fark
olmadığı görülmüştür. Ayrıca bireysel emeklilik sistemine katılanların finansal okuryazarlık
düzeylerinin bireysel emeklilik sistemine katılmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Çoşkun (2016), Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık üzerinde
çalışmalarda bulunmuştur. Analiz sonucunda öğrencilerin vadesiz hesap ve kredi kartı gibi
finansal ürünlerin kullanımını yeterli düzeyde gerçekleştirdikleri ancak hazine bonosu, tahvil
ve yatırım hesabı gibi finansal ürünlerin kullanımında ise geride kaldıkları görülmüştür.
3. VERİ VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi bünyesinde öğrenim gören 4. Sınıf öğrencilerine ve aynı üniversitenin iktisadi ve idari
ön lisans programlarında öğrenim gören 2. Sınıf öğrencilerine toplam 342 adet anket
uygulanmıştır. Ankette kullanılan sorular Başarır ve Sarıhan (2017) ile Kılıç ve diğ. (2015)
çalışmalarından faydalanarak oluşturulmuştur. Ankette yer alan sorular öğrencilerin finansal
bilgi düzeyini ölçebilmek amacıyla farklı zorluk derecelerine göre seçilmiştir. Ankette
katılımcıların finansal okuryazarlık düzeyini ölçebilmek amacıyla temel düzey ekonomi ve
finans, bireysel bankacılık, finansal tablolar, yatırım vergi ve mevzuat, emeklilik ve sigortacılık
konu başlıkları altında her konu başlığında dört soru yöneltilmiştir. Her bir konu başlığı için
başarı puanları hesaplanmıştır. Ayrıca söz konusu konu başlılarından eşit ağalandırılmış bir
ağırlıklı başarı puanı hesaplanmıştır. Ankete katılanların tanımlayıcı istatistiklerine Tablo 14’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı
Sayı
Yüzde (%)
Kadın
132
38,6
Erkek
210
61,4
Toplam
342
100,0
Tablo 1 in incelediğinde, ankete katılan 342 öğrenciden 210’nun erkek olduğu görülmektedir.
Bu oran yaklaşık olarak %61olarak ölçülmüştür. Ankete katılan öğrencilerin öğrenim görülen
program ile ilgili bilgilerine Tablo 2’de yer verilmiştir.

Tablo 2. Öğrenim Görülen Programı
Sayı
Yüzde (%)
Önlisans
123
36,0
Lisans
219
64,0
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Toplam

342

100,0

Buna göre, 342 öğrencinin 219’unun lisans programlarında öğrencim gördüğü 123 öğrencinin
ise ön lisans programlarında öğrenim gördüğü görülmektedir. Ön lisans programlarında
öğrencim gören öğrenciler finans eğitiminin verildiği işletme yönetimi, muhasebe ve vergi
uygulamaları, bankacılık ve sigortacılık ön lisans programlarına kayıtlı olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Eğitim Alınan Bölüm
Sayı
Yüzde (%)
31
9,1
53
15,5

İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme
Sağlık Yönetimi
Toplam

39
130
89
342

11,4
38,0
26,0
100,0

Diğer yandan 219 öğrencinin ise fakülte bünyesinde finans eğitiminin verildiği işletme ve sağlık
yönetimi bölümlerine kayıtlı oldukları görülmektedir. Öğrencilerin söz konusu programlardaki
dağılımlarına Tablo 3’de yer verilmiştir. Buna göre ankete katılan öğrencilerin %9,1’u işletme
yönetimi, %15,5’i muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü, %11,4’ü bankacılık ve sigortacılık
Bölümü, %38’i işletme bölümü, %26’sı ise sağlık yönetimi bölümünde öğrenim görmektedir.
Ankete katılan öğrencilerinin ailelerinin eğitim durumlarına ilişkin bilgiye Tablo 4’te yer
verilmiştir. Buna göre, ankete katılan öğrencilerin annelerinin sadece %5 babalarının ise
%10,8’nin lisans ve lisansüstü eğitime sahip oldukları dikkat çekicidir. Hiç okur yazar olmayan
aile bireylerinin oranı kadınlarda %17,5 erkeklerde ise %2,6’dır. Bu durum ailelerin eğitim
düzeylerinin nispeten düşük olduğunu göstermektedir.

Okuryazar
değil
İlköğretim
Ortaöğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam
www.zeugmakongresi.org/

Tablo 4. Aile Eğitim Durumu
Annenin Eğitim
Babanın Eğitim
Düzeyi
Düzeyi
Sayı
Yüzde (%)
Sayı
Yüzde (%)
60
17,5
9
2,6
157
74
34
11
6
342

45,9
21,6
9,9
3,2
1,8
100,0
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137
90
69
33
4
342

40,1
26,3
20,2
9,6
1,2
100,0
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Söz konusu demografik faktörler incelendikten sonra çalışmanın ana amacı olan finansal eğitim
ile finansal okuryazarlık arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla araştırmanın hipotezleri
belirlenmiştir. Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
H1: Finansal eğitim ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır
H2: Finansal eğitimin başarısı ile finansal okuryazarlık arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır
H3: Finansal okuryazarlık cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.
H4: Finansal okuryazarlık öğrenim görülen programa göre farklılık göstermemektedir. .
H5: Aile eğitim düzeyi ile finansal okuryazarlık arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır.
Söz konusu hipotezlerin test edilmesi amacıyla çalışmanın bundan sonraki bölümü olan
bulgular kısmına geçilmiştir.
4. BULGULAR
Alınan finans derslerinin sayısı finansal eğitim düzeyinin temsilcisi olarak kabul edilmiştir.
Finans derslerinin sayısı ile her bir finansal okuryazarlık kategorisine (temel düzey ekonomi ve
finans, bireysel bankacılık, finansal tablolar, yatırım vergi ve mevzuat, emeklilik ve
sigortacılık) ait puanlar arasındaki ilişki korelasyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Temel
düzey ekonomi ve finans, bireysel bankacılık, finansal tablolar, yatırım vergi ve mevzuat,
emeklilik ve sigortacılık başlıkları altındaki finansal okuryazarlık dereceleri sırasıyla TDP,
BBP, FTP, YTP, VMP, ESP olarak kısaltılarak analizlerde kullanılmıştır. Ayrıca söz konusu
puanların eşit ağırlıklandırılmasından oluşan ağırlıklandırılmış puan AGP ve finans ders sayısı
FDS olarak ifade edilmiştir. Sonuçlara Tablo 5’de yer verilmiştir.

FDS
FDS
TDP
BBP
FTP
YTP
VMP
ESP
AGP

1
**

0,228
0,183**
0,224**
0,163**
0,336**
0,062
0,343**

Tablo 5. Finansal Okuryazarlık Puanları ve Finans Eğitimi İlişkisi
TDP
BBP
FTP
YTP
VMP
ESP
**
**
**
**
**
0,228
0,183
0,224
0,163
0,336
0,062
**
**
**
**
1 0,291
0,272
0,226
0,314
0,125*
0,291**
1 0,289**
0,112* 0,269** 0,191**
0,272** 0,289**
1 0,219** 0,377** 0,160**
0,226**
0,112* 0,219**
1 0,255**
0,106*
0,314** 0,269** 0,377** 0,255**
1 0,169**
0,125* 0,191** 0,160**
0,106* 0,169**
1
**
**
**
**
**
**
0,635
0,603
0,648
0,536
0,692
0,452

AGP
0,343**
0,635**
0,603**
0,648**
0,536**
0,692**
0,452**
1

Tablo 5 incelendiğinde finansal okuryazarlık puanlarının hemen hepsi arasında pozitif yönde
anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüştür. Ayrıca alınan finans derslerinin sayısı ile emeklilik
ve sigortacılık finansal okuryazarlık düzeyi haricince tüm finansal okuryazarlık puanları
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 544

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon olduğu görülmektedir. En yüksek pozitif korelasyon
ise alınan finans ders sayısı ile ağırlıklandırılmış finansal okuryazarlık puanı arasında
gerçekleştiği görülmektedir. Finans derslerinin başarısı (FB) ile finansal okuryazarlık düzeyleri
arasındaki ilişkiye Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6. Finansal Okuryazarlık Puanları ve Finansal Başarı İlişkisi
FB
TDP
BBP
FTP
YTP
VMP
ESP
AGP
1
0,080
0,086
0,048
0,014
0,095
-0,092
0,072
FB
0,291** 0,272** 0,226** 0,314** 0,125* 0,635**
TDP 0,080 1
0,289** 0,112* 0,269** 0,191** 0,603**
BBP 0,086 0,291** 1
0,219** 0,377** 0,160** 0,648**
FTP 0,048 0,272** 0,289** 1
0,255** 0,106* 0,536**
YTP 0,014 0,226** 0,112* 0,219** 1
0,169** 0,692**
VMP 0,095 0,314** 0,269** 0,377** 0,255** 1
0,452**
ESP -0,092 0,125* 0,191** 0,160** 0,106* 0,169** 1
AGP 0,072 0,635** 0,603** 0,648** 0,536** 0,692** 0,452** 1
Buna göre finansal başarı ile finansal okuryazarlık arasında anlamlı herhangi bir ilişki
bulunamamıştır. Buna göre öğrencilerin kendilerini başarılı veya başarısız görmelerinin
finansal okuryazarlıkları ile yakından ilgili olmadığı görülmektedir. Finansal okuryazarlıkların
öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık göstermediğine ilişkin bilgilere Tablo 7 ve Tablo 8’de yer
verilmiştir.
Tablo 7. Finansal Okuryazarlık Puanları ve Cinsiyet
TDP BBP FTP YTP
69,70 73,67 58,52 40,91
Erkek
59,17 64,05 50,95 35,60
Kadın
Toplam 63,23 67,76 53,87 37,65

VMP ESP AGP
59,28 44,13 57,70
52,62 41,55 50,65
55,19 42,54 53,37

Tablo 7 incelendiğinde erkek katılımcıların finansal okuryazarlık puanlarının kadın
katılımcıların finansal okuryazarlık puanlarına kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Söz
konusu ortalama farklılıklarının anlamlı olup olmadığını test edebilmek amacıyla t-test
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına Tablo 8’de yer verilmiştir.
Tablo 8. Finansal Okuryazarlık ve Cinsiyet Arasındaki İlişki

TDP
BBP
FTP
YTP
www.zeugmakongresi.org/

t

df

p

3,458
3,278
2,630
1,825

340
340
340
340

0,001
0,001
0,009
0,069
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VMP 2,001 340 0,046 6,661
ESP 1,023 340 0,307 2,581
AGP 4,055 340 0,000 7,047

3,329
2,523
1,738

Buna göre, %10 anlamlılık düzeyinde emeklilik ve sigortacılık konusundaki okuryazarlık
haricinde tüm okuryazarlık puanları ve ağırlıklandırılmış okuryazarlık puanları açısından kadın
ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre,
erkeklerin finansal okuryazarlık düzeyi kadınların finansal okuryazarlık düzeyine göre nispeten
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Finansal okuryazarlığın öğrenim görülen programa göre farklılık gösterip göstermediği ayrıca
test edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara Tablo 9 ve Tablo 10’da yer
verilmiştir. Buna göre yatırım puanı dışında diğer tüm finansal okuryazarlık puan gruplarının
ortalamasının lisans eğitimi gören öğrenciler arasında daha yüksek olduğu görülmüştür.
Tablo 9. Finansal Okuryazarlık Puanları ve Öğrenim Görülen Program
TDP BBP FTP YTP VMP ESP AGP
Ön lisans 56,71 62,40 46,75 38,21 54,07 36,79 49,15
66,89 70,78 57,88 37,33 55,82 45,78 55,75
Lisans
63,23 67,76 53,87 37,65 55,19 42,54 53,37
Toplam
Söz konusu ortalama farklılıklarının anlamlı olup olmadığını test edebilmek amacıyla t-test
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına Tablo 10’da yer verilmiştir.
Tablo 10. Finansal Okuryazarlık Puanları ve Öğrenim Görülen Program İlişkisi
t
df
p
Ort.
Std
Farkı Hata
TDP -3,293 340 0,001 -10,188 3,094
BBP -2,800 340 0,005 -8,378 -2,800
FTP -3,854 340 0,000 -11,129 2,887
YTP 0,297 340 0,766 0,883 2,968
VMP -0,517 340 0,605 -1,757 3,395
ESP -3,571 340 0,000 -8,988 2,517
1,777
AGP -3,726 340 0,000 -6,59
Buna göre yatırım ile vergi ve mevzuatı finansal okuryazarlık puanları haricinde söz konusu
farklılıkların anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre, lisans öğrencilerinin finansal
okuryazarlık düzeyleri ön lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinden nispeten
daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Finansal okuryazarlığın ailenin eğitim düzeyine göre göre farklılık gösterip göstermediği ayrıca
test edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara Tablo 11 ve Tablo 12’de yer
verilmiştir.
Tablo 11. Finansal Okuryazarlık Puanları ve Annenin Eğitim Düzeyi Arasındaki
İlişkisi
Kareler df Kareler
f
p
Top.
Ort.
TDP 3365,795 5 673,159 0,866 0,504
BBP 2672,704 5 534,541 0,741 0,594
FTP 7043,607 5 1408,721 2,095 0,066
YTP 5451,247 5 1090,249 1,589 0,162
VMP 11013,129 5 2202,626 2,484 0,031
ESP 4402,779 5 880,556 1,724 0,128
AGP 1912,954 5 382,591 1,506 0,187
Bulgular incelendiğinde %10 anlamlılık düzeyinde finansal tablolar ile vergi ve mevzuat
finansal okuryazarlık puanlarının annenin eğitim düzeyine göre farklılaştığı görülmektedir.
Aynı analiz babanın eğitim düzeyi için incelenmiş sonuçlara Tablo 12’de yer verilmiştir.

Tablo 12. Finansal Okuryazarlık Puanları ve Babanın Eğitim Düzeyi Arasındaki
İlişkisi
Kareler df Kareler
f
p
Top.
Ort.
TDP 7716,545 5 1543,309 2,019 0,075
BBP 5473,476 5 1094,695 1,534 0,179
FTP 1007,051 5 201,410 0,292 0,917
YTP 2166,012 5 433,202 0,623 0,683
VMP 4847,806 5 969,561 1,071 0,376
ESP 3397,892 5 679,578 1,323 0,254
AGP 1158,807 5 231,761 0,904 0,478
Tablo 12’de yer alan bulgular incelendiğinde %10 anlamlılık düzeyinde sadece temel düzey
ekonomi ve finans finansal okuryazarlık puanının babanın eğitim düzeyine göre farklılaştığı
görülmektedir. Dolayısıyla aile olarak değerlendirildiğinde temel düzey ekonomi ve finans,
finansal tablolar ile vergi ve mevzuat finansal okuryazarlık puanlarının ailenin eğitim düzeyine
göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
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5. SONUÇ
Finansal piyasaların küreselleşmesi ile birlikte bilgiye erişim hızlanmış ve erişim maliyetleri
oldukça düşük ve makul seviyelere gerilemiştir. Günümüzde finansal bilgiye ulaşmak piyasa
katılımcıları açısından gerekli görülse de yeterli olarak kabul edilmemektedir. Bilgiye
ulaşmanın yanı sıra, bilginin anlamlı hale getirilmesi ve yorumlanması önemli görülmektedir.
Bu konuda finansal okuryazarlık kavramı gündeme gelmektedir. Finansal okuryazarlığın
artırılabileceği önemli öğretim kurumlarının başında eğitim gelmektedir. Bu çalışmada finansal
eğitim ile finansal okuryazarlık arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonucunda alınan finans
derslerinin sayısı ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişkinin varlığı
ortaya konulmuştur. Ancak öğrencilerin derslerdeki başarılarına yönelik bildirimleri ile finansal
okuryazarlık dereceleri arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Ayrıca elde edilen
bulgular erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya
koymuştur. Bunun yanı sıra, lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin ön lisans
öğrencilerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Son olarak bazı finansal okuryazarlık
türlerinin ailenin eğitim düzeyine göre farklılaştığı yönünde bulgular ulaşılmıştır.
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EYLÜL 2014-MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE
YATAN SEREBROVASKÜLER OLAY VAKALARININ DEMOGRAFİK VE
ETYOLOJİK ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doktor Öğretim Üyesi Dr. Murat ALPUA
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, dr.muratalpua@yahoo.com
ÖZET
Akut serebrovasküler olaylar etyolojik olarak iskemik, hemorajik ve subaraknoid kanama
olarak üç grupta incelenmektedir. Nöroloji pratiğinde en sık karşılaşılan tabloyu iskemik
inmeler oluşturmaktadır. Çalışmamızda eylül 2014 ve mayıs 2016 tarihleri arasında Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji servisimizde yatan serebrovasküler olay tanılı hastaların
demografik ve etyolojik sebeplerini araştırmayı amaçladık. Hastane kayıtlarından retrospektif
olarak incelenerek bulunan bu dönemde nöroloji servisinde yatan serebrovasküler tanılı hasta
sayısı 332’ydi. Ortalama 1 aylık dönemde inme tanısıyla yatan hasta sayısı 33.2’idi. Bu
hastaların 164’ü kadın (%49), 168’i erkekti(%51). Erkek hastalar 28-96 yaşlar arasında
bulunmaktayken ortalama yaş 72 idi. Kadın hastalar ise 24-99 yaşlar arasında
bulunmaktayken ortalama yaş 75 idi. 45 yaş altı hasta sayısı toplam 16 iken kadınların 6’sını
(%3.6) ve erkeklerin 10’unu(%5.9) oluşturmaktaydı. Hastalar etyolojik olarak sınıflanınca
tüm hastaların 278’ini(%84) iskemik inmeler oluştururken 54‘ünü(%16) hemorajik inmeler
oluşturmaktaydı. Dünya çapındaki verilere bakıldığında iskemik etyoloji %75-90 oranında
iken , hemorajik etyoloji ise %10-25 arasında olduğu görülmektedir. Hastanemizdeki
etyolojik veriler dünya çapındaki verilerle kıyaslandığında benzer özelikteydi. Literatürde tüm
inme vakalarının içinde genç inme vakalarının oranı %10-15 oranında saptanırken bizim
hastanemizde bu oranlar nispeten daha az saptanmıştır. Bu farklılık yaşlı popülasyon oranının
ilimizde nispeten daha yüksek olduğu gerçeği ile açıklanabilir. Sonuç olarak mevcut
retrospektif çalışmamızın sonuçları dünya literatüründeki çalışmalarla benzerlikler
göstermektedir ve Kırıkkale şehrinin inme popülasyonu özelliklerini gösteren bir çalışma
olduğu için de değerlidir.
Anahtar Kelimeler: İnme , Demografi , Etyoloji

INVESTIGATION OF DEMOGRAPHICAL AND ETHOLOGICAL PROPERTIES
OF CEREBROVASCULAR EVENT CASES IN NEUROLOGY CLINIC BETWEEN
SEPTEMBER 2014-MAY 2016
ABSTRACT
Acute cerebrovascular events are evaluated in three groups as ischemic, hemorrhagic and
subarachnoid hemorrhage. Ischemic stroke are the most common stroke type in neurology
practice. In our study, we aimed to investigate the demographical and etiological properities
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of the patients with cerebrovascular accident in our inpatient neurology department between
September 2014 and May 2016. The number of patients with cerebrovascular diagnosis was
332 in neurology department during this period, which was retrospectively examined from the
hospital records. The number of patients hospitalized with stroke diagnosis was 33.2 in the
average one month period. Of these patients, 164 were female (49%) and 168 were male
(51%). The male patients were between the ages of 28-96 and the mean age was 72 years.
Female patients were between the ages of 24-99 and the mean age was 75 years. The number
of patients under 45 years age was 16, while 6 were female (3.6%) and 10 were male (5.9%).
When patients were classified as etiologically, 278 (84%) of all patients consisted of ischemic
stroke and 54 (16%) consisted of hemorrhagic stroke. When we look at world wide data ,
ischemic etiology is 75-90% and hemorrhagic etiology is 10-25%. The etiological data in our
hospital were similar when compared to the data in the world. In the literature, the rate of
young stroke cases in all cases of stroke was found to be 10-15%, whereas these rates were
relatively less in our hospital. This difference can be explained by the fact that the elderly
population rate is relatively higher in our province. As a result, the results of our present
retrospective study are similar to the studies in the world literature and it is also valuable
because it is a study showing the characteristics of the stroke population of the city of
Kirikkale.
Keywords: Stroke, Demography, Etiology

GİRİŞ
Serebrovasküler olaylar çok sık görülen halk sağlığı açısından yüksek önemi olan bir hastalık
grubudur. Ciddi oranda özürlülüğe yol açması, demans etyolojisinde ikinci sıklıkta yer alması
, genel ölüm sebepleri arasında ön sırada yer alması ve özellikle genç yaşta oluşan inmelerde
ciddi iş gücü kaybına yol açması en önemli özelliklerini oluşturmaktadır. Örneğin ABD’de
genel popülasyonun %3’ünde prevalandır ve bu 7 milyon kişiye denk gelmektedir. Yine
ABD’de her yıl yaklaşık 800 bin kadar yeni inme vakası görülmektedir(1). Bu inmelerin
yaklaşık %85’i iskemik inme iken bunların %10-15’ini hemorajik inmeler oluşturmaktadır.
Yaş ilerledikçe inme sıklığı da her on yaş yükselme ile beraber iki katına çıkmaktadır. Bu
yüzden ileri yaş en önemli değiştirilimeyen risk faktörünü oluşturmaktadır. İleri yaşta sık
görülen diyabetes mellitus, hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların ve atrial fibrilasyon gibi
kalp hastalıklarının özellikle iskemik inme vakalarının ileri yaşta çok daha sık görülmesine
yol açmaktadır. Ülkemizde inme demografisi açısından yapılan çalışmalarda da dünya ile
benzer şekilde inme tipleri olduğu dikkat çekmektedir. Biz de bu çalışmamızda nöroloji
servisimizde takip edilmiş olan hastaların demografik ve etyolojik özelliklerini incelemeyi
amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
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Çalışmaya alınan hastalar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji servisinde eylül 2014mayıs 2016 tarihleri arasında yatırılıp tedavi görmüş inme tanılı hastalardı. Çalışma verilerine
merkezi hastane bilgi işlem sistemi retrospektif olarak taranarak ulaşıldı. Serebrovasküler olay
teşhisi alan hastaların dosyalarına ulaşabilmek amacıyla
kodlama sistemine göre
serebrovasküler tanı kodlarını alan hastaların protokol numaraları alındı. Bu protokol
numaraları sayesinde hastanemiz bilgi işlem sisteminden hastaların dosyalarına ulaşıldı.
Hastaların yaş, cinsiyet, etyolojik inme tipi dahil olmak üzere özellikleri kaydedildi.
Etyolojik açıdan hastaların ayrımında akut serebrovasküler hastalıklarda görüntüleme
yöntemleri olarak kullanılan kontrastsız kranyal bilgisayarlı tomografi ve difüzyon ağırlıklı
manyetik rezonans görüntülemer kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak
analiz edildi ve tanımlayıcı istatistiki yöntemler kullanılarak sonuçlara ulaşıldı.
BULGULAR
Hastane kayıtlarından retrospektif olarak incelenerek bulunan bu dönemde nöroloji servisinde
yatan serebrovasküler tanılı hasta sayısı 332’ydi. Ortalama 1 aylık dönemde inme tanısıyla
yatan hasta sayısı 33.2’idi. Bu hastaların 164’ü kadın (%49), 168’i erkekti(%51). Erkek
hastalar 28-96 yaşlar arasında bulunmaktayken ortalama yaş 72’idi. Kadın hastalar ise 24-99
yaşlar arasında bulunmaktayken ortalama yaş 75’idi. 45 yaş altı hasta sayısı toplam 16 iken
kadınların 6’sını (%3.6) ve erkeklerin 10’unu(%5.9) oluşturmaktaydı. Hastalar etyolojik
olarak sınıflanınca tüm hastaların 278’ini(%84) iskemik inmeler oluştururken 54‘ünü(%16)
hemorajik inmeler oluşturmaktaydı. Sonuçlar tablo halinde verilmiştir.

Kadın
Erkek
Toplam
İskemik inme
Hemorajik inme
Toplam
45 yaş üstü inme
Genç inme
Toplam

Akut İnme Vakalarının Demorafik ve Etyolojik Özellikleri
Sayı
164
168
332
278
54
332
316
16
332

Oran
%49
%51
%100
%84
%16
%100
%95,2
%4,8
%100

SONUÇ
Dünya çapında inmelerin %68’ini iskemik inmeler oluştururken %32’sini hemorajik inmeler
oluşturmaktadır. Dünya çapında hemorajik inmelerin yüzdesinin böyle yüksek olması düşük
ve orta gelir seviyeli ülkelerden kaynaklanmaktadır(2). Ülkemizde ise gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi iskemik inme oranı %80-90 oranında çeşitli çalışmalarla bildirilmiş olup
hastanemizde de benzer sonuçlar bulunmuştur.
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Dünya çapında genç inmelerin erkeklerde görülme oranı kadınlara göre yüksek saptanırken 75
yaş üzerinde bu oran tam tersine dönekte yani ileri yaşta kadınlarda inme erkeklere göre daha
fazla görülmektedir(3). Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda kadın erkek oranlarının
hastaneden hastaneye değiştiği dikkat çekmektedir. Hastanemizin verilerine bakıldığında
özellikle genç inmelerin erkelerde daha sık görüldüğü dikkati çekmiştir.
İnmeyle ilişkili mortalite oranlarında son 20 yılda azalma olduğu görülse de inme insidansı,
inme geçirmiş olan hastalar ve küresel inme ilişkili dizabilite oranları halen yüksektir ve
gittikçe de artmaktadır(4).
Her 10 inme vakasından 9’u değiştirilebilir risk faktörlerine bağlı oluşmaktadır. Hastalar
kendi risk faktörlerini yöneterek ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak inme riskini
azaltabilirler. Meyve, sebze ve kepekli tahıllardan bol , tuzun ve şekerin az olduğu sağlıklı bir
beslenme ile , düzenli fiziksel aktivite ile, sigara içmemekle ve alkol tüketimini azaltarak
inme geçirme olasılığı yüksek oranda azaltılabilir.
İnme açısından sekonder korunma değerlendirildiğinde ise aspirin , statin, antihipertansif
kullanımı ile birlikte diyet modifikasyonu ve egzersiz kombinasyonu ile reküren
serebrovasküler olay gelişimi riskinde %80’e kadar varan risk azaltımı yapılabilir. Ancak
maalesef bu değiştirilebilir risk faktörleri genel popülasyonda ve inme geçirmiş popülasyonda
bu oranda kontrol altına alınabilmiş değildir.
Yüksek tansiyon, yüksek açlık kan şekeri, yüksek kolesterol ,yüksek vücut kitle indeksi ve
düşük glomerüler filtrasyon hızı ise değiştirilebilir metabolik risk faktörlerini oluşturmaktadır.

Tüm bunlar arasında engellilik ile ilişkili yıl kaybına sebep olan en önemli 5 faktör ise yüksek
sistolik kan basıncı, meyveden ve sebzeden fakir diyet, yüksek vücut kitle indeksi ,yüksek
tuzlu diyet ve sigara kullanımını içermektedir(5).
Sonuç olarak tüm dünyada sık görülen ve ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açan inme
açısından, değiştirilebilir risk faktörlerini azaltmak için agresif halk sağlığı tedbirlerinin
alınması primer ve sekonder inme önlenmesi açısından çok değerlidir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA
KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Ebrar ILIMAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ebrar@cumhuriyet.edu.tr
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ÖZET
Bu çalışmada; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin yazma
kaygılarının cinsiyet, sınıf, öğretim türü, gelir düzeyi, ikamet yeri, mezun olunan lise türü ve
eğitim alınan branş değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklem grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da eğitim görmekte olan 351 kız, 114 erkek olmak üzere
465 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında Karakaya ve Ülper
(2011) tarafından geliştirilen tek boyut ve 35 madden oluşan “Yazma Kaygısı Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği 0.97 olarak belirlenmiş, bu çalışmada da 0.97 olarak
bulunmuştur. Araştırma verilerinin analizinde; Kolmogorov-Smirnov (K-S), Aritmetik
Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız T Testi, Anova, LSD kullanılmıştır. Öğrencilerin yazma
kaygılarının cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık
göstermediği; öğretim türü, gelir düzeyi, ikamet yeri, eğitim alınan branş değişkenlerine göre
ise anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yazma kaygısı, kaygı, üniversite, öğrenci
THE INVESTIGATION OF WRITING ANXIETY OF VOCATIONAL SCHOOL OF
HEALTH SERVICES STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
ABSTRACT
It is aimed to determine whether there is a significant difference in the writing anxiety of the
Vocational School of Health Services students in terms of gender, class, type of education,
economical situation, place of residence, type of graduated high school and branch of
education, in this study. Descriptive scanning model was used in research. The sample group
of research consisted of 465 students (351 girls and 114 boys) studying in Sivas Cumhuriyet
University Vocational School of Health Services in the fall semester of 2018-2019 academic
year. Writing anxiety scale which consisting of 35 items and one size developed by Karakaya
and Ulper (2011), was used for the collection of data for research. The reliability of the scale
determined to be 0.97, was found to be 0.97 in this study too. Kolmogorov-Smirnov (K-S),
Arithmetic Mean, Standard Deviation, Independent T Test, Anova, LSD tests were used in the
analysis of research data. Writing anxiety of students; gender, class, graduated from the high
school type variables were not found to be significantly different but it has been determined

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 555

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
that there is a significant difference according to the type of education, economical situation,
place of residence and branch of education.
Key words: Writing anxiety, anxiety, university, student
1. GİRİŞ
Dil becerileri; dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak dört beceri alanı olarak ifade
edilmektedir (Maltepe, 2006: 16-17). Bu becerilerden dinleme ve okuma anlama, konuşma ve
yazma ise anlatma becerisi olarak adlandırılmaktadır (Coşkun, 2009). Yazma becerisinin
diğer dil becerilerine göre daha kapsamlı olduğu ve edinilmesinin de daha zor olduğu, bu
nedenle bireyin formal eğitimde en son kazandığı beceri olduğu belirtilmektedir. Yazma;
bireyin duygu, düşünce, talep ve olayları daha önceden toplum içinde ortak kodlamalara göre
belirlenmiş semboller ve kuralları kullanarak anlatması olarak tanımlanmaktadır (Özbay,
2009: 115; Özdemir, 2008: 28). Birey zihninde oluşturduğu bilgileri yazı aracılığıyla diğer
bireylere anlatmaktadır (Güneş, 2007: 159; Özbay, 2009: 115). Bireyin gelecekle ilgili
tasarımlarını, gerçek ya da hayali olaylarla ilgili kurgularını yazı aracılığıyla
aktarabilmektedir (Sever, 2004: 24). Yazılan yazı ile birey sadece yaşadığı zaman dilimindeki
insanlarla değil gelecekteki insanlarla da iletişim kurabilmekte onlara duygu ve düşüncelerini
anlatabilmektedir. Bu anlamda yazının geçmişten geleceğe kurulan bir körü olduğu
belirtilmektedir. Aynı zamanda toplumların kültüre birikimlerinin kalıcı olarak gelecek
nesillere bozulmadan aktarılmasında yazının oldukça önemli bir işlevinin olduğu ifade
edilmektedir (Akyol, 2005).
Yazı, birey ve toplum için oldukça önemli olmasına karşın yazmaya karşı olumsuz tutum
geliştirme, yazma becerisine güvenmeme, yanlış anlaşılmaktan kaygılanma gibi yazmayı
olumsuz etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır. Yazma becerisinin bireyin bilgi ve
tecrübesini ortaya koyduğu bir performans görevi olmasının da kaygıya neden olduğu
belirtilmektedir (Bloom, 1979). Ayrıca bireyin daha önce yazmaya yönelik yaşadığı olumsuz
tecrübeler de yazmaya yönelik kaygı durumu yaşamasında etkili olmaktadır (Daly & Miller,
1975). Yazma kaygısı; birey yazma becerisine ilişkin beklentiden doğan (Thompson, 1980),
yazma görevine başlama, sürdürülmesi, geliştirilmesini ve bitirilmesini engelleyen tedirginlik
(Bloom, 1985: 121), davranış, inanç ve duyguların birinin ya da bir kaçının bulunması olarak
tanımlanmaktadır. Zorbaz (2010: 194) yazma kaygısını, bireyin yazma sürecinde hissettiği
üzüntü, korku, kızgınlık, endişe, korku, tereddüt vb. olumsuz duygular şeklinde ifade
etmektedir. Yazmaya karşı hissedilen bu duygular, bireyin yazılı ürün oluşturması gerektiren
her durumdan kaçınması sonucunu doğurmaktadır. Bireyin yaşadığı kaygı durumu herkeste
aynı şekilde görülmeyip bireysel farklılıklar bulunmaktadır (Daly & Wilson, 1983). Yazma
kaygısı bazı bireylerde endişe hali, korku, panik kaygı vb. psikolojik tepkiler ortaya çıkarırken
bazı bireylerde mide ağrısı, titreme, terleme vb. fiziksel yansımaları da görülmektedir
(Petzel & Wenzel, 1993). Yazma kaygısını yaşayan bireyler, yazmayı kendileri için bir ceza
olarak kabul etmekte (Teichman & Poris, 1989) ve yazmaya başlasalar bile sürecin herhangi
bir yerinde yazmaktan vazgeçmektedirler (McLeod, 1987: 427).
Yazma eylemi bilişsel ve duyuşsal süreçlerin birlikte kullanılmasını içermektedir. Birey
yazma sürecine başladığında zihinlerine olumsuz çok fazla şey gelmekte ve yazmayı
bırakmak zorunda kalmaktadır (Warburton, 2007). Yazma kaygısı bireyin akademik
yaşantısını olumsuz etkilemekte yazma becerisi gerektiren dersleri tercih etmemektedir.
Ayrıca birey iş hayatında da bu tutumunu sürdürerek yazma becerisi gerektiren mesleklerden
uzak durmaktadır (Bruning & Horn, 2000; Reeeves, 1997). Bireyin yaşadığı olumsuz
duygularla baş edebilmesi ve yazma kaygısının hayatındaki etkisini azaltabilmesi için bu
sorunun nedenlerini ortaya çıkaracak profesyonel destek alabileceği belirtilmektedir. Bireyin
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yazmaya başlamadan önce kendini psikolojik olarak rahatlatacak düşünceleri geliştirmesi de
tavsiye edilmektedir (Warburton, 2007). Yazma kaygısı ile baş edebilmenin bir diğer yolunun
da bireyin yazma stratejilerine hâkim olması ve etkili olarak kullanma becerisini geliştirmesi,
süreci kendi kontrolünde yürütebilmesi olduğu belirtilmektedir (Topuzkanamış, 2014: 23).
Bireyin yazmaya yönelik kaygı durumlarını en aza indirebilmesinde üstbilişsel düşünme
becerilerinin gelişmiş olması önemli olmaktadır. Demir (2016) tarafından Türkçe öğretmen
adaylarına yönelik yapılan araştırmanın bulgularına göre yazma kaygısının başlangıcının
bireyin akademik hayatının başlangıcına kadar dayandığı belirlenmiştir. Yazma becerisini
kazandığı süreçte bireyin hissettiği olumsuz tutum ve davranışlar sonraki yıllarda da devam
etmektedir. Bireyin özgüven, öz-yeterlik, motivasyon düzeylerinin üst düzeyde olması
gerekmektedir. Arslan (2018) tarafından ortaokul öğrencileri üzerinde yapılan araştırma
bulgularına göre öğrencilerin özyeterlik inançları ile yazma kaygıları arasında negatif yönde
orta düzeyde bir korelasyonun olduğu belirlenmiştir. Bireyin öz-yeterlik algısı yükseldikçe
yazmaya yönelik kaygı durumunda azalma görülmektedir. Yazma kaygısı taşıyan bireye
yazacağı konudan haber vermenin de etkili olduğu belirtilmektedir (Demir, 2016). Bu
çalışmada SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki soruların yanıtları
aranmaktadır:
a) SHMYO öğrencilerinin yazma kaygıları ölçeğinden aldıkları puanların ölçeğin alt
boyutlarına ve tamamında ortalamaları ne düzeydedir?
b) SHMYO öğrencilerinin yazma kaygıları cinsiyete, sınıf düzeyine, öğretim türü ve okunan
lise türü, ailenin gelir düzeyi, ailenin ikamet yeri ve okudukları branşa göre anlamlı düzeyde
farklılık göstermekte midir?
2. YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde evren/örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve
analizine yönelik bilgilere yer verilmektedir.
2.1. Evren Örneklem
Bu çalışmaya dâhil edilen örneklem grubunun belirlenmesinde tarama modelleri arasında yer
alan basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubunu 2018-2019 eğitimöğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da eğitim görmekte olan
351 kız, 114 erkek olmak üzere toplamda 465 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan
örneklem grubundaki öğrenci sayısı 2018-2019 yılı güz döneminde, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 3.679 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu
öğrencisinden 0.05 anlamlılık düzeyine göre d= ±0.05 örnekleme hatası (Sönmez &
Alacapınar, 2011: 338) temel alınarak tespit edilmiştir. Tablo 1’de örnekleme ilişkin betimsel
istatistikler sunulmaktadır.

Tablo 1.
Örnekleme İlişkin Betimsel İstatistikler
Değişkenler
Kız
Cinsiyet
Erkek
www.zeugmakongresi.org/
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Sınıf
Öğretim Türü

Gelir Seviyesi

Ailenin İkamet Yeri

Okuduğu Lise Türü

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Okuduğu Bölüm

1
2
Birinci Öğretim
İkinci Öğretim
Çok iyi
İyi
Orta
Düşük
Köy
Belde
İlçe
Şehir
Büyükşehir
Genel
Fen
Meslek
İHL
Anadolu
Ağız Diş Sağlığı
Ameliyathane
Çocuk Gelişimi
Diş Protez
Eczane
Odyometri
Tıbbi Görüntüleme
Tıbbi Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar
Yaşlı Bakım

266
199
407
58
15
143
293
14
84
13
109
200
59
30
6
207
49
173
53
29
66
84
35
37
32
19
53
57

57.2
42.8
87.5
12.5
3.2
30.8
63.0
3.0
18.1
2.8
23.4
43.0
12.7
6.5
1.3
44.5
10.5
37.2
11.4
6.2
14.2
18.1
7.5
8.0
6.9
4.1
11.4
12.3

Tablo 1 incelendiğinde anketi cevaplandıran öğrencilerin yaklaşık 3/4’ünün kız öğrencilerden
oluştuğu görülmekte olup, evrenin çoğunluğunun kız öğrencilerden oluştuğu göz önüne
alındığında seçilen örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır. Katılımcıların yaklaşık %
57’si birinci sınıfta eğitim almakta iken, yaklaşık % 43’ü ikinci sınıf öğrencilerinden
oluşmaktadır. Yine katılımcıların büyük çoğunluğu birinci öğretim öğrencileridir. İkinci
öğretimde okuyan öğrenci sayısı birinci öğretimden daha az olması nedeniyle katılımcılar
arasında ikinci öğretim öğrencisi daha az bulunmaktadır. Anketi cevaplandıran öğrencilerin
yaklaşık yarısının ailesi şehirde ikamet etmektedir. Katılıcıların % 44.5’inin meslek lisesi
çıkışlı olduğu ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu okudukları bölümlerin farklı olduğu
görülmektedir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada Karakaya ve Ülper (2011) tarafından geliştirilen tek boyut ve 35 madden
oluşan “Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği .97, bu çalışmada ise .97
olarak bulunmuştur. Ölçek beşli likert tipinde hazırlanmış olup “Hiçbir Zaman=1”, “Çok
Az=2”, “Bazen=3”, “Çoğu Zaman=4” ve “Her Zaman=5” şeklinde derecelendirilmiştir.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 175 en düşük puan ise 35’dir. Öğrencilerin aldıkları
puanlar yükseldikçe yazma kaygılarının arttığı düştükçe azaldığı söylenebilir.
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2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi SHMYO’da öğretim görmekte olan öğrencilere ölçeğin uygulanmasıyla elde
edilmiştir. Ölçek uygulanmadan önce gerekli izinler alınmış, uygulanırken de öğrenci
gönüllülüğü dikkate alınmıştır. Ölçekler, toplamda 487 öğrenciye uygulanmış ancak
ölçeklerin 22 tanesi gerekli özellikleri taşımadığı için çıkarılarak 465 ölçek değerlendirmeye
alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Puanların
normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi
uygulanmıştır. Verilerin normallik analizleri yapılarak aritmetik ortalama ve standart sapma
puanları belirlenmiştir. Yapılan bu testlerdeki bulgulara göre öğrencilerin yazma kaygılarının
demografik değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla
ANOVA ve bağımsız gruplar T testi kullanılmıştır. ANOVA testinin uygulandığı değişkenler
arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD testi
yapılmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizi neticesinde ulaşılan bulgular yer
almaktadır. Yazma kaygısı ölçeğinin ve alt boyutlarının betimsel analizi yapılmış; en yüksek
puanlar, ölçek ortalamaları ve standart sapma puanlarına ilişkin elde edilen veriler Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2.
Ölçeğe İlişkin Betimsel İstatistikler
Ölçekler

N

Yazma kaygısı

465

En düş.
puan
35

En yük.
puan
175

Ort.

ss

79.01

29.48

Tablo 2 incelendiğinde ölçekten alınan en düşük puanın 35, en yüksek puanın ise 175 olduğu
ve ölçekten alınan puana göre öğrencilerin yazma kaygılarının orta seviyede (45.15) olduğu
görülmektedir.
SHMYO öğrencilerinin cinsiyet, sınıf ve öğretim türü değişkenlerine göre yazma kaygılarının
değişip değişmediğini belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t-testi sonucunda
ulaşılan bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
SHMYO Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Yazma Kaygıları Bağımsız Gruplar T-Testi
Bulguları
Cinsiyet
N
Ort.
ss
t
p
Kız
351
79.45
29.29
.57
.56
Erkek
114
77.64
30.13
Sınıf
N
Ort.
ss
t
p
1.Sınıf
266
80.25
30.51
1.05
.29
2.Sınıf
119
77.35
28.03
Öğretim Türü
N
Ort.
ss
t
p
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Birinci Öğretim
İkinci Öğretim

407
58

79.84
73.18

29.66
27.70

1.61

.10

Tablo 3’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre yazma
kaygılarının kız öğrencilerde daha yüksek olduğu fakat anlamlı farklılık göstermediği p>.05;
sınıf değişkenine göre yazma kaygısının birinci sınıf öğrencilerinde daha yüksek olduğu fakat
anlamlı farklılık göstermediği p>.05; öğretim türü değişkenine göre de yazma kaygısının
birinci öğretim öğrencilerde daha yüksek olduğu fakat anlamlı farklılık göstermediği p>.05
belirlenmiştir.
SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının öğrencilerin gelir düzeyi değişkeni açısından
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA
testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4.
SHMYO Öğrencilerinin Gelir Durumu Değişkenine Göre Yazma Kaygıları ANOVA Testi
Bulguları
Anlamlı Fark
Gelir Düz.
N
Ort.
ss
F
p
LSD
Çok iyi
15 76.53
33.71
İyi
143 73.29
27.04
Yazma
*İyi-Orta
2.79
.04*
kaygısı
*İyi-Düşük
Orta
293 81.73
29.94
Düşük
14 83.29
33.63
*p<.05
Tablo 4’te bulunan bulgular incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının gelir
düzeyi değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı p<.05 belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testi sonucuna göre; farklılık
“İyi-Orta” ve “İyi-Düşük” grupları arasında iyi lehine olduğu belirlenmiştir. Yazma
kaygısının gelir düzeyini iyi olarak değerlendirenlerde en düşük, gelir düzeyini düşük olarak
değerlendirenlerde ise en yüksek çıktığı saptanmıştır.
SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının ailenin ikamet yeri değişkeni açısından anlamlı
bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi
sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5.
SHMYO Öğrencilerinin Aile İkamet Durumu Değişkenine Göre Yazma Kaygıları ANOVA
Testi Bulguları
Anlamlı Fark
İkamet
N
Ort.
ss
F
p
LSD
Köy
84
81.76
30.59
Belde
13
86.31
30.93
Yazma
İlçe
109
80.27
30.23 2.09
kaygısı
.08
Yok
Şehir
200
74.87
28.11
B. Şehir
59
85.22
29.68
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Tablo 5 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının aile ikamet durumu
değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı p>.05 tespit edilmiştir. Ancak yazmaya
yönelik yüksek kaygı durumunu ailesi beldede yaşayan öğrenciler yaşarken en düşük kaygı
durumunu ailesi şehirde yaşayanlar yaşamaktadır.
SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının mezun olunan lise türü değişkeni açısından
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA
testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6.
SHMYO Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türü Değişkenine Göre Yazma Kaygıları
ANOVA Testi Bulguları
Lise
N
Ort.
ss
F
p
Genel
30
76.70
29.11
Fen
6
88.17
35.70
Yazma kaygısı
.19
.94
Meslek
207
79.11
29.65
İHL
49
79.24
27.16
Anadolu
173
78.91
30.04
Tablo 6 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının mezun oldukları lise
türüne göre anlamlı olarak farklılaşmadığı p>.05 tespit edilmiştir. Fakat en yüksek kaygının
fen lisesi mezunlarında en düşük kaygının ise meslek lisesi mezunlarında olduğu görülmüştür.
SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının branş değişkeni açısından anlamlı bir şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo
7’de sunulmuştur.

Tablo 7.
SHMYO Öğrencilerinin Branş Değişkenine Göre Yazma Kaygıları ANOVA Testi Bulguları
Branş
N
Ort.
ss
F
p
Anlamlı Fark LSD
Ağız Diş Sağlığı
53
89.51 35.39
Ameliyathane
29
83.83 26.68
Çocuk Gelişimi
66
74.45 27.42
*Ağız Diş Sağ.-Çoc. Gel.
Diş Protez
84
84.14 28.20
* Ağız Diş Sağ.-Eczane
Eczane
35
73.83 28.98
* Ağız Diş Sağ.-Tıb. Lab.
2.16
.02*
Odyometri
37
83.57 30.38
* Ağız Diş Sağ.-Yaş. Bak.
Tıbbi Görüntüleme 32
76.78 26.70
* Diş Pro.- Çoc. Gel.
Tıbbi Sekreterlik
19
76.84 26.76
*Diş Pro.-Tıb. Lab.
Tıbbi Laboratuvar
53
73.17 28.70
* Diş Pro.-Yaş. Bak.
Yaşlı Bakım
57
72.16 29.06
*p<.05
Tablo 7’de bulunan bulgular incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının branş
değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı p<.05 belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar
arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testi sonucuna göre; farklığın “Ağız
ve Diş Sağlığı-Çocuk Gelişimi”, “Ağız ve Diş Sağlığı-Eczane”, “Ağız ve Diş Sağlığı-Tıbbi
Laboravuar” arasında ağız ve diş sağlığı aleyhine; “Diş protez-Çocuk Gelişimi”, Diş ProtezTıbbi Laboratuvar”, Diş Protez-Yaşlı Bakımı” arasında diş protez aleyhine olduğu
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belirlenmiştir. Yazma kaygısının en yüksek olduğu grup ağız ve diş sağlığı iken en düşük
grup ise yaşlı bakım olarak tespit edilmiştir.
4. SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırmada; SHMYO öğrencilerinin yazma kaygıları cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim türü,
eğitim alınan lise türü, ailenin gelir düzeyi, ailenin ikamet yeri ve branş değişkenlerine göre
incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulgularla ilgili tartışma aşağıda yer
almaktadır.
Öğrencilerin ölçeğin toplamından aldıkları puanlara göre orta düzeyde yazma kaygı düzeyine
sahip oldukları belirlenmiştir. Arslan (2018) tarafından yapılan araştırma bulgularında da
öğrencilerin bu çalışmayla uyumlun olarak orta düzeyde yazma kaygısı taşıdıkları tespit
edilmiştir.
Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin yazma kaygılarının kız öğrencilerde daha yüksek
olduğu fakat anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Aksakallı (2011) tarafından
üniversite öğrencilerine yönelik yapılan araştırma bulgularına bakıldığında bu çalışmayla
uyumlu olarak cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılığın bulunmadığı görülmektedir.
Karakaya ve Ülper (2011) tarafından yapılan araştırma sonuçlarında da cinsiyet değişkenine
göre anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Demir (2016), İşeri ve Ünal (2012);
Tiryaki’nin (2011) araştırma bulgularına göre cinsiyet değişkeni yazma kaygısı üzerinde etkili
bir değişken olarak görülmemiştir. Arslan (2018) tarafından yapılan araştırma bulgularında ise
cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılığın bulunduğu
belirlenmiştir.
Sınıf düzeyi değişkenine göre öğrencilerin yazma kaygılarının birinci sınıflarda daha yüksek
olduğu fakat anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Demir (2016) tarafından yapılan
araştırmanın bulgularında sınıf düzeyinin anlamlı farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.
İşeri ve Ünal (2012); Öztürk (2012); Özsoy’un (2015) yaptıkları araştırma bulguları
incelendiğinde sınıf değişkenine göre yazma kaygısının anlamlı farklılık oluşturmadığı tespit
edilmiştir. Arslan (2018) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan araştırma
bulgularında sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık olduğu ve bu farklılığın üst sınıflar
aleyhine olduğu belirlenmiştir.
Öğretim türü değişkenine göre yazma kaygısının birinci öğretim öğrencilerde daha yüksek
olduğu fakat anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. SHMYO öğrencilerinin yazma
kaygılarının gelir düzeyi değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Bu
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testi
sonucuna göre; farklılık “İyi-Orta” ve “İyi-Düşük” grupları arasında iyi lehine olarak tespit
edilmiştir. Yazma kaygısının gelir düzeyini iyi olarak değerlendirenlerde en düşük, gelir
düzeyini düşük olarak değerlendirenlerde ise en yüksek çıktığı saptanmıştır. İşeri ve Ünal
(2012) tarafından yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin
gelir düzeyleri yazma kaygıları üzerinde anlamlı farklılık oluşturmamaktadır.
SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının aile ikamet durumu değişkenine göre anlamlı
olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ancak yazmaya yönelik en yüksek kaygı durumunu
ailesi beldede yaşayan öğrenciler yaşarken en düşük kaygı durumunu ailesi şehirde yaşayanlar
yaşamaktadır. SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının mezun oldukları lise türüne göre
anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Fakat en yüksek kaygının fen lisesi
mezunlarında olduğu en düşük kaygının ise meslek lisesi mezunlarında olduğu görülmüştür.
Tiryaki (2011) tarafından yapılan araştırma bulgularında üniversite öğrencilerinin mezun
oldukları lise türü değişkenine göre yazma kaygılarında anlamlı farklılık görülmemiştir.
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SHMYO öğrencilerinin yazma kaygılarının branş değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı
belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan
LSD testi sonucuna göre; farklığın “Ağız ve Diş Sağlığı-Çocuk Gelişimi”, “Ağız ve Diş
Sağlığı-Eczane”, “Ağız ve Diş Sağlığı-Tıbbi Laboravuar” arasında ağız ve diş sağlığı
aleyhine; “Diş Protez-Çocuk Gelişimi”, Diş Protez-Tıbbi Laboratuvar”, Diş Protez-Yaşlı
Bakımı” arasında diş protez aleyhine olduğu belirlenmiştir. Yazma kaygısının en yüksek
olduğu grup ağız ve diş sağlığı iken en düşük grup ise yaşlı bakım olarak tespit edilmiştir.
Birey yazma kaygısıyla baş edebildiği oranda kendini yazılı olarak daha net ifade edebilecek
ve yazmanın zorunlu olduğu her türlü alanda daha başarılı olacaktır. Yazma kaygısını en aza
indirecek her türlü destek birey için son derece önemlidir. Demir’in (2016) araştırmasındaki
verilere göre bireyin yazma kaygısının akademik hayatının başında oluşmaya başladığı
dikkate alınırsa örgün eğitimde görev yapan öğretmenlerin bu konuda ne kadar önemli olduğu
ortaya çıkmaktadır. Çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak onları korkutmadan,
kaygılandırmadan aşama aşama yazma becerisini kazandırmaları gerekmektedir. Yazma
kaygısı ile yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum yazma
becerisinin önemi ile uyuşmamaktadır. Yazma kaygısının nedenlerini belirlemeye yönelik
daha fazla araştırmanın yapılması azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalara yön
gösterecektir. Yapılacak nitel araştırmalar bu konuda daha etkili olacaktır. Yazma kaygısına
yönelik özellikle ilkokul ve ortaokulda yapılacak araştırmaların önemli olduğu
düşünülmektedir. Nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılacağı karma çalışmalar yazma
kaygısının nedenlerinin derinlemesine yorumlanmasında etkili olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin
konuşma kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya ilişkin
verilerin elde edilmesi için tarama modelleri arasında bulunan basit seçkisiz örnekleme
yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen örneklem grubunu 2018-2019 eğitimöğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da eğitim görmekte olan
351 kız, 114 erkek olmak üzere toplamda 465 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin
konuşmaya yönelik yaşadıkları kaygı durumlarının belirlenmesi için Sevim (2012) tarafından
geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin toplam güvenirliği .91, bu
çalışmada ise .95 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için aritmetik
ortalama, yüzde, bağımsız gruplar T-testi, ANOVA ve LSD analiz teknikleri kullanılmıştır.
Öğrencilerin, konuşma kaygısı puanlarının cinsiyet, sınıf, öğretim türü ve okunan lise
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği; gelir seviyesi ve aile ikamet yeri
değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Konuşma kaygısı, kaygı, üniversite, öğrenci
THE INVESTIGATION OF SPEECH ANXIETY OF VOCATIONAL SCHOOL OF
HEALTH SERVICES STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the speech anxiety levels of Vocational School of Health
Services in terms of various variables. To obtain data on related research a simple random
sampling method among the screening models was preferred. The sample included in the
study consisted of 465 students (351 girls and 114 boys) studying in Sivas Cumhuriyet
University Vocational School of Health Services of in the fall semester of 2018-2019
academic year. The speech anxiety scale which developed by Sevim (2012) was used to
determine the anxiety level of the students. Total reliability of the scale was determined to be
.91 and .95 in this study. Arithmetic mean, Percentage, Independent Groups T-test, ANOVA
and LSD analysis techniques were used to analyze the data obtained from the study. Students'
speech anxiety scores; It was found that there were no significant differences according to
gender, class, type of education and high school variables, but there were significant
differences to economical situation and family residence variables.
Key words: Speech anxiety, anxiety, university, student
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1. GİRİŞ
Dil pek çok farklı ögenin birleşiminden oluşan, sembol ve anlamlarında toplumsal uzlaşmanın
olduğu, bireyin duygu ve düşüncelerini aktardığı bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Aksan,
1990: 11-12). Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerlerin, maddi-manevi birikimlerinin
dünden bugüne, bugünden geleceğe aktarılarak miras kalması dil sayesinde olmaktadır (Baki
& Karakuş, 2015). Dil hem toplumsal yapının korunması ve aktarılması hem de diğer
bireylerle iletişim kurması, bireysel olarak bireyin kendini ifade etmesinde önemli
görülmektedir (Güneş, 2007: 99). Dilin bireyin doğduğu andan itibaren gelişim sırasına göre;
dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceriye dayandığı kabul
edilmektedir. Bunlardan dinleme ve okuma anlama, konuşma ve yazma ise anlatmaya yönelik
beceriler olarak tanımlanmaktadır (Zorbaz, 2010:1). Anlatma becerileri arasındaki konuşma
insanı tüm diğer canlılardan farklılaştıran düşünme ve düşündüğü şeyleri sesli olarak
anlatabilmesini sağlamaktadır (Sallabaş, 2011: 6). Birey konuşma becerisini ailesinden ve
çevresinden informal olarak edinmektedir. Sonrasında ise okuldaki formal eğitimle bu
becerisini geliştirmekte ve varsa hatalarını düzeltebilmektedir. Konuşma bu anlamda çok
küçük yaşlarda edinilmeye başlanması nedeniyle dinleme becerisiyle birlikte okuma ve yazma
becerilerinin de temelini oluşturmaktadır (Baymur, 1948: 12).
Konuşmanın hem günlük hayatta hem iş hayatında hem de akademik hayatta oldukça önemli
olduğu belirtilmektedir. Çünkü bireyin her alanda öncelikle kendini doğru ifade etme
becerisine sahip olması gerekmektedir. Ancak konuşmanın gelişimini ve sürdürülmesini
olumsuz olarak etkileyen farklı etkenlerin olduğu belirtilmektedir (Boylu & Çangal, 2015:
355). Konuşmayı olumsuz etkileyen başında ise bireyin topluluk önünde konuşmaya ilişkin
olarak taşıdığı konuşma kaygısının geldiği belirtilmektedir. Konuşma kaygısı taşıyan bireyin
bunu genel olarak yaptığı tüm konuşmalarda yaşamasına karşın özellikle hazırlıksız konuşma
yapmak zorunda kaldığı zaman daha yoğun olarak yaşadığı ifade edilmektedir (Demir &
Melanlıoğlu, 2014: 108). Bireyin konuştuğu konuyla ilgili bilgi düzeyi, konuşmanın yapıldığı
mekânın özellikleri, konuşma yaptığı kişilerin olumlu-olumsuz tepkileri ve bireyin duygu
durumu gibi pek çok neden konuşma kaygısını artırmakta ya da azaltmaktadır (Kardaş, 2015:
546). Konuşma kaygısının belirtileri bireyde hem fiziksel hem de duygusal olarak
görülebilmektedir. Fiziksel tepkilerin başında titreme, midede boşluk hissi, sık sık tuvalete
gitme ihtiyacı, kalp hızının artması gelirken, duygusal tepkilerin başında üzüntü, kızgınlık,
güvensizlik, korku, kaçma isteği gelmektedir (Demir & Melanlıoğlu, 2014: 109; Türkçapar,
2004).
Konuşma kaygısının olumsuz etkileri göz önüne alındığında bireyin sosyal yaşantısını
oldukça olumsuz etkilediği görülmektedir. Çok küçük yaşlardan itibaren bireyin konuşmaya
karşı olan kaygısını aşabilmesi için olumlu okul ve çevre desteği gerekmektedir. Ancak pek
çok birey genel olarak sınıflarda ve toplumda bu kaygıyı yaşadığı için kendini çalışmalardan
soyutlamakta ve fark edilmemektedir. Bireyin konuşmaya karşı olan kaygısının uzman
öğreticilerce fark edilerek üzerine gidilmesi başarılı sonuçlar alınmasında oldukça önemli
bulunmaktadır. Ayrıca bireyin farklı üstbilişsel becerilere sahip olmasının da konuşma kaygısı
yaşadığı durumlarda kendini kontrol altına alabilmesinde önemli olduğu belirtilmektedir. Bu
anlamda Arslan (2018) tarafından ortaokul öğrencileri düzeyinde yapılan araştırma
bulgularına göre öğrencilerin öz-yeterlikleri ile konuşma kaygıları arasında negatif yönde orta
düzeyde bir korelasyonun olduğu görülmektedir. Aykaç ve Çetinkaya’nın (2013) öğretmen
adayları üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarında ise yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin
konuşma kaygılarını azalttığı belirlenmiştir. Bu sonucun, bireydeki bir dil becerisinin
gelişmesinin diğer bir dil becerisinin gelişimini de olumlu etkilediği şeklinde
yorumlanabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada önlisans (SHMYO) düzeyindeki
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öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki soruların yanıtları aranmaktadır:
a) SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygıları ölçeğinden aldıkları puanların ölçeğin alt
boyutlarına ve tamamında ortalamaları ne düzeydedir?
b) SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygıları cinsiyete, sınıf düzeyine, öğretim türü ve
okunan lise türü, ailenin gelir düzeyi ve ailenin ikamet yerine göre anlamlı düzeyde farklılık
göstermekte midir?
2. YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde evren/örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve
analizine yönelik bilgilere yer verilmektedir.
2.1. Evren Örneklem
Bu çalışmaya dâhil edilen örneklem grubunun belirlenmesinde tarama modelleri arasında yer
alan basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubunu 2018-2019 eğitimöğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO’da eğitim görmekte olan
351 kız, 114 erkek olmak üzere toplamda 465 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan
örneklem grubundaki öğrenci sayısı 2018-2019 yılı güz döneminde, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 3.679 SHMYO öğrencisinden 0.05 anlamlılık düzeyine
göre d= ±0.05 örnekleme hatası (Sönmez & Alacapınar, 2011: 338) temel alınarak tespit
edilmiştir. Tablo 1’de örnekleme ilişkin betimsel istatistikler sunulmaktadır.
Tablo 1.
Örnekleme İlişkin Betimsel İstatistikler
Değişkenler
Kız
Cinsiyet
Erkek
1
Sınıf
2
Birinci Öğretim
Öğretim Türü
İkinci Öğretim
Çok iyi
İyi
Gelir Seviyesi
Orta
Düşük
Köy
Belde
İlçe
Ailenin İkamet Yeri
Şehir
Büyükşehir
Genel
Fen
Okuduğu Lise Türü
Meslek
İHL
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Frekans (f)
351
114
266
199
407
58
15
143
293
14
84
13
109
200
59
30
6
207
49

Yüzde (%)
75.5
24.5
57.2
42.8
87.5
12.5
3.2
30.8
63.0
3.0
18.1
2.8
23.4
43.0
12.7
6.5
1.3
44.5
10.5
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Anadolu

173

37.2

Tablo 1 incelendiğinde anketi cevaplandıran öğrencilerin yaklaşık 3/4’ünün kız öğrencilerden
oluştuğu görülmekte olup, evrenin çoğunluğunun kız öğrencilerden oluştuğu göz önüne
alındığında seçilen örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır. Katılımcıların yaklaşık %
57’si birinci sınıfta eğitim almakta iken, yaklaşık % 43’ü ikinci sınıf öğrencilerinden
oluşmaktadır. İkinci öğretimde birinci öğretimdeki her bölümün olmaması dolayısıyla
katılımcılar arasında ikinci öğretimdeki öğrenci sayısı daha düşük düzeydedir. Katılımcıların
yarısından fazlası gelir seviyelerini orta düzeyde değerlendirmişlerdir. Anketi cevaplandıran
öğrencilerin yaklaşık yarısının ailesi şehirde ikamet etmektedir. Katılıcıların % 44.5’inin
meslek lisesi çıkışlı olduğu görülmektedir.

2.2. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada öğrencilerin konuşma kaygılarının belirlenmesi amacıyla Sevim (2012)
tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek konuşmacı odaklı
kaygı, çevre odaklı kaygı ve konuşma psikolojisi olarak üç alt boyut ve 20 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek alt boyutlarında güvenirlik; konuşmacı odaklı kaygı 0.89, çevre odaklı
kaygı 0.82 ve konuşma psikolojisi 0.87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin toplam güvenirliği ise
0.91 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ölçeğin alt boyutlarında güvenirlik; konuşmacı odaklı
kaygı 0.91, çevre odaklı kaygı 0.89 ve konuşma psikolojisi 0.75 olarak; ölçeğin toplam
güvenirliği ise 0.95 olarak bulunmuştur. Ölçek beşli likert tipinde hazırlanmış olup “Hiçbir
Zaman=1)”, “Çok Az=2)”, “Bazen=3”, “Çoğu Zaman=4” ve “Her Zaman=5” şeklinde
derecelendirilmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100 en düşük puan ise 20’dir.
Öğrencilerin aldıkları puanlar yükseldikçe konuşma kaygılarının arttığı düştükçe azaldığı
söylenebilir.

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi SHMYO’da öğretim görmekte olan öğrencilere ölçeğin uygulanmasıyla elde
edilmiştir. Ölçek uygulanmadan önce gerekli izinler alınmış ve uygulanırken öğrenci
gönüllülüğü dikkate alınmıştır. Ölçekler, toplamda 480 öğrenciye uygulanmış ancak
ölçeklerin 15 tanesi gerekli özellikleri taşımadığı için çıkarılarak 465 ölçek değerlendirmeye
alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Puanların
normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi
uygulanmıştır. Verilerin normallik analizleri yapılarak aritmetik ortalama ve standart sapma
puanları belirlenmiştir. Yapılan bu testlerdeki bulgulara göre öğrencilerin konuşma
kaygılarının demografik değişkenlere göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek amacıyla Anova ve bağımsız gruplar T testi kullanılmıştır. Anova testinin
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uygulandığı değişkenler arasındaki farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla LSD testi yapılmıştır.

3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizi neticesinde ulaşılan bulgular yer
almaktadır. Konuşma kaygısı ölçeğinin ve alt boyutlarının betimsel analizi yapılmış; en
yüksek puanlar, ölçek ortalamaları ve standart sapma puanlarına ilişkin elde edilen veriler
Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2.
Ölçeğe İlişkin Betimsel İstatistikler
Ölçekler
Konuşma odaklı kaygı
Çevre odaklı kaygı
Konuşma psikolojisi
Ölçek Toplamı

N
465
465
465
465

En düşük
puan
11
6
3
20

En yüksek
puan
55
30
15
100

Ort.

ss

25.99
13.95
6.85
46.80

9.40
5.65
2.93
16.65

Tablo 2 incelendiğinde ölçekten alınan en düşük puanın 20, en yüksek puanının ise 100
olduğu ve ölçeğin genelinden alınan puana göre öğrencilerin konuşma kaygılarının orta
seviyede olduğu görülmektedir. Öğrencilerin konuşma kaygısı ölçeğinden aldıkları puanlara
bakıldığında konuşma odaklı kaygı alt boyutunda orta düzeyde (47.25), çevre odaklı kaygı alt
boyutunda orta düzeyde (46.50), konuşma psikolojisi alt boyunda orta düzeyde (45.67) ve
ölçeğin tamamında (46.80) olduğu görülmektedir. Puanların birbirine oldukça yakın olduğu
görülmektedir. Ölçekten alınan puanlara göre öğrencilerin en yüksek kaygı düzeyinin
konuşma odaklı kaygı alt faktörüne ait olduğu saptanmıştır.
SHMYO öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre konuşma kaygılarının değişip
değişmediğini belirlemek amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t-testi sonucuna göre ulaşılan
bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3.
SHMYO Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Konuşma Kaygıları Bağımsız
Testi Bulguları
Cins.
N
Ort.
ss
t
351
26.23
9.56
Konuşma odaklı Kız
0.94
Erkek
114
25.27
8.87
kaygı
Kız
351
14.17
5.76
Çevre odaklı
1.51
Erkek
114
13.25
5.29
kaygı
Kız
351
6.89
2.98
Konuşma
0.59
Erkek
114
6.71
2.75
psikoloji
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 570

Gruplar Tp
0.34
0.13
0.55

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
Toplam Kaygı

Kız
Erkek

351
114

47.30
45.23

17.03
15.38

1.15

0.24

Tablo 3’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre konuşma
kaygılarının; ölçeğin genelinde ve alt boyutlarında kız öğrencilerde daha yüksek olduğu fakat
anlamlı farklılık göstermediği p>0.05 belirlenmiştir.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan bağımsız gruplar t-testi
sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4.
SHMYO Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Konuşma Kaygıları Bağımsız Gruplar
T-Testi Bulguları
Sınıf
N
Ort.
ss
t
p
1.Sınıf
266
26.17
9.69
Konuşma odaklı
0.47
0.63
kaygı
2.Sınıf
199
25.75
9.01
1.Sınıf
266
13.87
5.75
Çevre odaklı kaygı
-0.31
0.75
2.Sınıf
199
14.04
5.53
1.Sınıf
266
6.84
3.00
Konuşma
-0.01
0.98
2.Sınıf
199
6.85
2.83
psikolojisi
1.Sınıf
266
46.90
17.07
Toplam Kaygı
0.15
0.87
2.Sınıf
199
46.65
16.11

Tablo 4’teki bulgulara göre SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının sınıf düzeyi
değişkeni açısından anlamlı şekilde farklılık p>0.05 göstermediği tespit edilmiştir. Ancak
toplam puan açısından bakıldığında birinci sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının öğretim türü değişkenine göre anlamlı şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda
ulaşılan bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5.
SHMYO Öğrencilerinin Öğretim Türü Değişkenine Göre Konuşma Kaygıları Bağımsız
Gruplar T-Testi Bulguları
Sınıf
N
Ort.
ss
t
p
Birinci Öğr.
407
26.28
9.42
Konuşma odaklı
1.71
0.08
kaygı
İkinci Öğr.
58
24.01
9.09
Birinci Öğr.
407
14.13
5.68
Çevre odaklı
1.86
0.06
kaygı
İkinci Öğr.
58
12.65
5.32
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Konuşma
psikolojisi
Toplam Kaygı

Birinci Öğr.
İkinci Öğr.
Birinci Öğr.
İkinci Öğr.

407
58
407
58

6.92
6.36
47.33
43.03

2.93
2.90
16.69
16.03

1.36

0.17

1.84

0.06

Tablo 5’teki bulgulara göre SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının birinci öğreim
öğrencilerinde daha yüksek olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık p>0.05
göstermediği tespit edilmiştir.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının öğrencilerinin gelir durumu değişkeni
açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan
ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6.
SHMYO Öğrencilerinin Gelir Durumu Değişkenine Göre Konuşma Kaygıları ANOVA Testi
Bulguları
Gelir
Anlamlı Fark
N
Ort.
ss
F
p
Düzeyi
LSD
Çok iyi
15
24.00
10.15
İyi
143
24.01
8.60
Konuşma
*İyi-Orta
3.91 0.01*
odaklı kaygı
Orta
293
26.91
9.35
*İyi-Düşük
Düşük
14
29.28
13.84
Çok iyi
15
11.73
5.60
*Çok iyi-Orta
İyi
143
12.48
5.20
Çevre odaklı
*Çok iyi-Düşük
6.58 0.00*
kaygı
Orta
293
14.68
5.67
*İyi-Orta
*İyi-Düşük
Düşük
14
16.21
6.75
Çok iyi
15
5.73
2.40
*Çok İyi-Düşük
İyi
143
6.10
2.59
Konuşma
6.87 0.00*
*İyi-Orta
psikolojisi
Orta
293
7.20
3.00
*İyi-Düşük
Düşük
14
8.43
3.44
Çok İyi
15
41.47
17.36
*Çok İyi- Düşük
İyi
143
42.59
15.17 5.99 0.00*
Toplam
*İyi-Orta
Çok iyi
293
48.79
16.57
Kaygı
*İyi-Düşük
Düşük
14
53.93
22.85
*p<.05
Tablo 6’da bulunan bulgular incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının
gelir durumu değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı p<0.05 belirlenmiştir. Bu farklılığın
hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testi sonucuna göre;
konuşma kaygısı ölçeğinin konuşma odaklı kaygı alt boyutunda “İyi-Orta” ve “İyi ve Düşük”
arasında iyi lehine; çevre odaklı alt boyutunda “Çok iyi-Orta”, “Çok iyi-Düşük” arasında çok
iyi lehine, “İyi-Orta” ve “İyi-Düşük” arasında iyi lehine; konuşma psikolojisi alt boyutunda
“Çok iyi-Düşük” arasında çok iyi lehine, “İyi-Orta” ve “İyi-Düşük” arasında iyi lehine;
toplam puanda ise “Çok iyi-Düşük” arasında çok iyi lehine, “İyi-Orta” ve “İyi-Düşük”
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arasında iyi lehine anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Ölçek alt boyutları ve toplam
puanlara bakıldığında en yüksek kaygı puanına gelir seviyesi düşük olan grubun en düşük
kaygı puanına ise gelir seviyesi yüksek olan grubun sahip olduğu görülmektedir. Tüm gruplar
arasında farklılığın olduğu ve gelir seviyesi arttıkça konuşma kaygısının azaldığı görülmüştür.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının ailenin ikamet yeri değişkeni açısından anlamlı
bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA testi
sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.

Tablo 7.
SHMYO Öğrencilerinin Aile İkamet Durumu Değişkenine Göre Konuşma Kaygıları ANOVA
Testi Bulguları
İkamet
N
Ort.
ss
F
p
Anlamlı Fark LSD
Köy
84
27.23
8.86
Belde
13
26.85
9.57
* Şehir-Köy
Konuşma
İlçe
109
26.45
9.53
2.62 0.03*
*Şehir-Büyükşehir
odaklı
kaygı
Şehir
200
24.51
9.48
B. Şehir
59
28.29
9.09
Köy
84
14.83
5.72
Belde
13
13.38
5.17
Çevre
* Şehir- Köy
İlçe
109
14.25
5.82
odaklı
2.19 0.04*
*Şehir-Büyükşehir
kaygı
Şehir
200
13.14
5.43
B. Şehir
59
15.02
5.91
Köy
84
7.04
2.80
Belde
13
6.38
2.50
Konuşma
İlçe
109
7.03
2.91
1.61 0.04*
*Şehir-Büyükşehir
psikolojisi
Şehir
200
6.52
2.99
B. Şehir
59
7.49
2.96
Köy
84
49.10
16.02
Belde
13
46.62
16.00
Toplam
* Şehir-Köy
İlçe
109
47.72
16.78 2.62 0.03*
kaygı
*Şehir- Büyükşehir
Şehir
200
44.17
16.64
B. Şehir
59
50.80
16.60
*p<.05
Tablo 7 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının tüm alt boyutlarda ve
toplam puanda olarak farklılaştığı p<0.05 tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar
arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testi sonucuna göre konuşma kaygısı
ölçeğinin konuşma odaklı kaygı, çevre odaklı kaygı alt boyutları ve toplam puanda “ŞehirKöy” ve “Şehir-Büyükşehir” arasında şehir lehine; konuşma psikolojisi alt boyutunda “ŞehirBüyükşehir” arasında şehir lehine anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna göre en
yüksek kaygı düzeyi ailesi büyük şehirde yaşayanlarda iken en düşük kaygı düzeyi ailesi
şehirde yaşayan öğrencilerde görülmektedir.
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SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının mezun olunan lise türü değişkeni açısından
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik olarak yapılan ANOVA
testi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8.
SHMYO Öğrencilerinin Mezun Olunan Lise Türü Değişkenine Göre Konuşma Kaygıları
ANOVA Testi Bulguları
Lise
N
Ort.
ss
F
p
Genel
30
27.10
7.54
Fen
6
26.00
8.00
Konuşma odaklı
Meslek
207
25.90
9.81
kaygı
0.35
0.84
İHL
49
27.12
9.78
Anadolu
173
25.60
9.18
Genel
30
13.63
4.72
Fen
6
15.17
6.88
207
13.92
5.94
Çevre odaklı kaygı Meslek
0.20
0.94
İHL
49
13.51
5.47
Anadolu
173
14.12
5.52
Genel
30
6.97
3.03
Fen
6
7.00
2.76
Konuşma
Meslek
207
6.66
2.92
0.57
0.68
psikolojisi
İHL
49
6.71
3.12
Anadolu
173
7.10
2.89
Genel
30
47.70
13.38
Fen
6
48.17
17.13
Meslek
207
46.48
17.49
Toplam kaygı
0.06
0.99
İHL
49
47.35
17.00
Anadolu
173
46.82
16.18
Tablo 8 incelendiğinde SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının okudukları lise türüne
göre anlamlı olarak farklılaşmadığı p>0.05 tespit edilmiştir.

4. SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırmada; SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygıları cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim
türü, eğitim alınan lise türü, ailenin gelir düzeyi ve ailenin ikamet yeri değişkenlerine göre
incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulgularla ilgili tartışma aşağıda yer
almaktadır.
Öğrencilerin ölçeğin tüm alt boyutlarından ve toplamından aldıkları puanlara göre orta
düzeyde konuşma kaygı düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Puanların birbirine oldukça
yakın olduğu görülmektedir. Ölçekten alınan puanlara göre öğrencilerin en yüksek kaygı
düzeyinin konuşma odaklı kaygı alt faktörüne ait olduğu saptanmıştır. Arslan (2018)
tarafından ortaokul düzeyinde yapılan araştırmanın sonuçları bu çalışmayla uyumluluk
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 574

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
göstermektedir. Öğrencilerin tüm alt boyutlarda ve toplam puanda orta düzeyde konuşma
kaygısına sahip oldukları belirlenmiştir.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının cinsiyet değişkenine göre ölçeğin genelinde ve
alt boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ancak kız öğrencilerin erkek
öğrencilere oranla daha yüksek puana sahip oldukları görülmektedir. Bu duruma
toplumumuzda her ne kadar azalsa da kız çocuklarının daha az konuşmalarına yönelik baskı
uygulanmasının neden olduğu düşünülebilir. Konuşma kaygısı ile ilgili yapılan çalışmalara
bakıldığında benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Boylu ve Çangal (2015)
tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına bakıldığında cinsiyet değişkeninin anlamlı
farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Gedik’in (2015) lise düzeyindeki öğrenciler üzerinde
yapılan çalışma sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin konuşma kaygı puanlarının cinsiyet
değişkeni açısından anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Kardaş (2015), Kavruk ve
Deniz (2015), Özkan ve Kınay (2015), Şen ve Boylu (2015) tarafından yapılan çalışmalarda
da anlamlı farklılık bulunamamıştır.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı şekilde
farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ancak toplam puan açısından bakıldığında birinci sınıf
öğrencilerinin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Gedik (2015) tarafından
lise düzeyindeki öğrenciler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarında sınıf düzeyinin anlamlı
farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Kardaş (2015) tarafından Türkçe öğretmen adaylarına
yönelik yapılan araştırma sonuçlarında da yine sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık
görülmemiştir. Kavruk ve Deniz’in (2015), Yıldırım’ın (2015) tarafından yapılan çalışmalarda
da bu çalışmayla uyumlu olarak anlamlı farklılık görülmemiştir.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının öğretim türü değişkenine göre anlamlı farklılık
oluşturmadığı belirlenmiştir. Ancak birinci öğretime devam eden öğrencilerin kaygı
düzeylerinin ikinci öğretime devam eden öğrencilere oranla daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. İkinci öğretimde okuyan öğrencilerin bir kısmının iş hayatında yer alması
dolayısıyla toplumda daha fazla konuşma yapmalarının bu durumu oluşturduğu
düşünülmektedir.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının gelir durumu değişkenine göre anlamlı olarak
farklılaştığı belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi
amacıyla yapılan LSD testi sonucuna göre; konuşma kaygısı ölçeğinin konuşma odaklı kaygı
alt boyutunda “İyi-Orta” ve “İyi ve Düşük” arasında iyi lehine; çevre odaklı alt boyutunda
“Çok iyi-Orta”, “Çok iyi-Düşük” arasında çok iyi lehine, “İyi-Orta” ve “İyi-Düşük” arasında
iyi lehine; konuşma odaklı kaygı alt boyutunda “Çok iyi-Düşük” arasında çok iyi lehine, “İyiOrta” ve “İyi-Düşük” arasında iyi lehine; toplam puanda ise “Çok iyi-Düşük” arasında çok iyi
lehine, “İyi-Orta” ve “İyi-Düşük” arasında iyi lehine anlamlı farklılık bulunduğu
belirlenmiştir. Ölçek alt boyutları ve toplam puanlara bakıldığında en yüksek kaygı puanına
gelir seviyesi düşük olan grubun en düşük kaygı puanına ise gelir seviyesi yüksek olan grubun
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sahip olduğu görülmektedir. Tüm gruplar arasında farklılığın olduğu ve gelir seviyesi arttıkça
konuşma kaygısının azaldığı görülmüştür.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının “konuşma odaklı kaygı” alt boyutunda anlamlı
olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde ölçek genelinde de anlamlı farklılık söz
konusudur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan
LSD testi sonucuna göre konuşma kaygısı ölçeğinin konuşma odaklı kaygı, çevre odaklı kaygı
alt boyutlarında ve toplam puanda alt boyutunda “Şehir-Köy” ve “Şehir-Büyükşehir” arasında
şehir lehine; konuşma psikolojisi alt boyutunda “Şehir-Büyükşehir” arasında şehir lehine
anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna göre en yüksek kaygı düzeyi ailesi büyük
şehirde yaşayanlarda iken en düşük kaygı düzeyi ailesi şehirde yaşayan öğrencilerde
görülmektedir.
SHMYO öğrencilerinin konuşma kaygılarının okudukları lise türüne göre anlamlı olarak
farklılaşmadığı edilmiştir. Ancak en düşük konuşma kaygısı puanına düzeyine meslek
lisesinden mezun olan öğrencilerin sahip olduğu görülmektedir. Aslında fen lisesi ve Anadolu
lisesinden gelen öğrencilerin aldıkları akademik eğitim nedeniyle daha az konuşma kaygısına
sahip olmaları beklenmektedir. Ancak meslek lisesindeki öğrencilerin eğitimleri süresince staj
yapmaları dolayısıyla sürekli sosyal ortamlarda olmalarının onların konuşma becerileri
üzerinde olumlu etki oluşturduğu düşünülebilir.
Yapılan çalışmadan yola çıkılarak öğrencilerin özellikle yaşadıkları yerin ve gelir
düzeylerinin konuşma kaygıları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bunun nedenlerini
belirlemeye yönelik olarak nitel bir araştırma yapılabilir. Üniversite düzeyindeki öğrencilerin
farklı değişkenlerle konuşma kaygıları arasındaki ilişkiye bakılabilir. Arslan (2018) tarafından
yapılan araştırmada öğrencilerin öz-yeterlikleri ile konuşma kaygıları arasında negatif bir
ilişki olduğu bulunmuştur. Buradan yola çıkılarak öğrencilere üst düzey düşünme becerileri
kazandırmanın onların konuşma kaygılarının azaltılması üzerinde olumlu bir etkisi olacağı
savunulabilir. Bu anlamda eğitim kurumlarında öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri
kazandırılmasına yönelik çalışmaların artırılması tavsiye edilebilir.
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ÖZET
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pozitif psikoloji ve mutlulukla ilgili çalışmalara yönelik
artan bir ilgi göze çarpmaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra yoğun ilgi görmeye başlayan
mutluluk kavramı, bireyin olumlu duyguları sık, olumsuz duyguları az yaşaması ve yaşamdan
yüksek doyum alması olarak tanımlanır (Argyle vd., 1989; Diener, 1984). Buna göre mutluluk,
bireyin kendi yaşamıyla ilgili bilişsel ve duyuşsal değerlendirmeleridir. Genel olarak bireyin,
güven, neşe, umut ve sevinç gibi olumlu duyguları öfke, nefret, umutsuzluk, üzüntü, kaygı ya
da korku gibi olumsuz duygulara göre daha sık yaşaması, aynı zamanda evlilik, iş ya da sağlık
gibi yaşam alanlarından doyum alıyor yani memnuniyet duyuyor olması mutluluğun
göstergesidir (Eryılmaz, 2011).
Tüketici davranışları, bireyin mal ve hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden
çıkarmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan, oldukça karmaşık
dinamikleri içeren bir kavramdır (Odabaşı, 2002). Satın alma davranışlarını anlayabilmek için
sayısız çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, öncelikle tüketicilerin mutluluk düzeylerinin
ölçülmesi amacıyla Demirci (2017) tarafından geliştirilen “Mutluluk Ölçeği”nden
yararlanılmıştır. Tüketici davranışları boyutunda ise tüketicilerin, satın alma kararlarını belirli
karar verme tarzlarına göre verdikleri varsayımına dayanan “Tüketici Tarzları Envanteri”nden
faydalanılmıştır. Ölçeklerdeki ifadeler çalışmanın amacına uygun olarak düzenlenmiş ve Aralık
2018-Ocak 2019’da Ankara’da 432 üniversite öğrencisi ile anket çalışması yapılmıştır. Tüketici
Tarzları Envanteri’nin boyutlarından birisi olan Marka Odaklılık ile Mutluluk Endeksi
sonuçları bulgular ışığında değerlendirilip karşılaştırılarak analiz edilmiş, Lüks Marka
Tüketimi ve Mutluluk ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarının özellikle
son yıllarda oldukça popüler hale gelen mutluluk endeksi çalışmalarına da ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mutluluk Endeksi, Tüketici Davranışları, Lüks Marka Tüketimi, Marka.

LUXURY BRAND CONSUMPTION-HAPPINESS INDEX RELATIONSHIP: AN
APPLICATION TO UNIVERSITY STUDENTS

ABSTRACT
As in the rest of the world, there is an increasing interest in positive psychology and happiness
studies in our country. Especially after the 2000s, the concept of happiness, which has started
to attract great interest, is defined as the individual to live positive emotions frequently, to live
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negative feelings less frequently and have high life satisfaction (Argyle et al., 1989; Diener,
1984). Hence, happiness is the cognitive and affective evaluations of the individual about his
or her life. In general, the individual to experience positive feelings such as confidence, joy,
hope and pleasure more often than negative emotions such as anger, hatred, hopelessness,
sadness, anxiety or fear and at the same time, satisfaction with the living areas such as marriage,
work or health is a sign of happiness (Eryılmaz, 2011).
Consumer behavior is a concept that includes very complex dynamics, defined as the decisions
of the individual in choosing, buying, using and disposing of goods and services and their
related activities (Odabaşı, 2002). Numerous studies have been carried out to understand
purchasing behavior. In this study, the "Happiness Scale" developed by Demirci (2017) was
used to measure the happiness levels of consumers. In the consumer behavior dimension, the
"Consumer Styles Inventory" which is based on the assumption that the consumers make their
purchasing decisions according to their specific decision-making style has been utilized.
Expressions in the scales were arranged in accordance with the purpose of the study and a
questionnaire was conducted between December 2018-January 2019 in Ankara with 432
university students. The results of Brand Orientation, which is one of the dimensions of the
Consumer Styles Inventory, and Happiness Index were evaluated and analyzed in light of the
findings, and the relationship between Luxury Brand Consumption and Happiness was tried to
be put forward. It is thought that the results of the research will also shed light on the happiness
index studies, which have become very popular in recent years.
Key Words: Happiness Index, Consumer Behavior, Luxury Brand Consumption, Brand.

1. GİRİŞ
Günümüzde doğası gereği üreten bir varlık olan insanoğlu, kapital dünyadaki tüketim kültürüne
karşı zaafı neticesinde ürettiğinden çok daha fazlasını tüketmeye başlamıştır. Teknolojik,
ekonomik ve sosyolojik gelişmelere paralel olarak bitmek bilmeyen ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışan tüketiciler için tüketim artık bir tutku haline dönüşmüştür. Bu değişimler, sosyal
yaşantılarını da tüketim odaklı olarak yeniden şekillendirmiş ve tüketim olgusu zaruri
ihtiyaçları tatmin etmenin çok daha ötesine geçmiştir.
Tüketim olgusu, tüketime konu olan mal ve hizmetler ile tüketim tarzlarındaki değişimlerle
daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Geçmişte zorunlu tüketim ihtiyaçlarının tatmini söz
konusu iken, günümüzde tüketim daha çok psikolojik, sosyolojik ve imgesel olarak ön plana
çıkmaktadır. Dolayısıyla tüketimin fonksiyonel fayda boyutu da imgesel ve imaj faydasına
kıyasla daha geri planda kalmaya başlamıştır. Bu nedenle geçmişte zorunlu tüketim kalemleri
içerisinde yer almayan birçok ürün grubu da günümüzde zorunlu tüketim kategorilerinde
kendisini göstermektedir.
Son zamanlarda pazarlama literatüründe sıklıkla bahsi geçen hazcı tüketim, sembolik tüketim,
plansız tüketim, kompulsif tüketim gibi birçok tüketim tarzı kavramı, tüketim olgusunda
meydana gelen değişimleri ortaya koymaktadır. Markalar ve iletişim aracı olarak kullandıkları
reklamları da bu değişimin baş tetikleyicileri olarak tüketicilerde şaşırma, hissetme, dikkat
çekme, hayal etme ve satın alma gibi duyguları harekete geçirmektedir.
Diğer yandan tüketici ne kadar yüksek gelir düzeyine sahipse, lüks ürün satın alma eğilimi de
o düzeyde artmaktadır. Ancak gelir tek başına bir belirleyici de olmamaktadır. Kültür de bu
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anlamda önemli bir etkendir (Elliot, 1997). Bunun nedeni lüks ürünlerin özelliğinden
kaynaklanmaktadır. Lüks ürünler somut anlamda tüketilmemektedir. Bunun anlamı, ürünün
sunduğu manevi imajın ön plana çıkması ve öz ürünün geri planda kalmasıdır. Böylece lüks
tüketim ürünleri bir yaşam tarzının ya da sosyal sınıfın yansıtıcısı olmaktadır.
Veblen, lüks tüketiminde 2 güdüden bahsetmektedir. Bunlardan ilki, tüketicilerin ait oldukları
kendi seçkin sınıfında imajlarını diğer sınıf üyelerine yansıtmaktır. Lüks ürün tüketmek, o
sınıfın varlık nedenidir. İkincisi ise tüketicilerin kendilerini, ait olmadıkları diğer alt sınıflardaki
bireylerden farklılaştırmak istemeleridir.
Tüketimde markanın rolü oldukça büyüktür. Markalar tüketicilerin satın alma kararlarını
kolaylaştırmakta ve onlara kısa yol yaratmaktadır. Bu nedenle tüketiciler markaları
sevmektedirler. Dolayısıyla markaların tüketicilerin duygularını harekete geçirdikleri
söylenebilir. Markalar bir yandan güven verirken, bir yandan da insanları mutlu etmektedir
(Tığlı ve Aylanç Akyazgan, 2003). Bu noktada ayrıcalıklı marka imajları ile tüketicilerine de
ayrıcalıklı bir imaj kazandıran, fiziksel ya da ekonomik yararların ötesinde sosyal statü
yükseltme aracı olarak görülen lüks marka tüketimi oldukça önem arz etmektedir.
2. TÜKETİCİ TARZLARI ENVANTERİ
Tüketici davranışları bireyin, mal ve hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden
çıkarmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleridir (Odabaşı, 2002:15).
Pazarlama literatürüne bakıldığında, uzun yıllardır yapılan çalışmalar ile tüketiciler
sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Tüketicilerin neden ve nasıl satın aldıklarının temelinde yatan
nedenler tüketicileri belirli sınıflara ve tüketici tiplerine ayrıştırmaktadır. Bu sınıflandırmalar
demografik, sosyolojik, ekonomik, coğrafik ya da psikografik gibi pek çok kritere
dayandırılabilmekte ve benzer tüketici gruplarının ortaya çıkarılması pazarlama stratejilerinin
belirlenmesinde oldukça fayda sağlamaktadır. Bu sınıflandırmalara temel olan kriterlerden
birisi de satın alma konusunda tüketicilerin karar verme tarzlarıdır.
Tüketici karar verme tarzları konusunda yapılmış en kapsamlı çalışmalardan birisi Sproles ve
Kendall (1986) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, tüketicilerin karar verme tarzları
tüketicilerin karar verme yaklaşımının, zihinsel bir yönlendiricisi olarak ele alınmıştır.
Çalışmada, o zamana kadar tanımlanmış olan tüm tüketici karar verme özellikleri arasından,
hem duygusal hem de bilişsel özellikleri kapsayan 8 temel zihinsel özellik belirlenmiş ve bu
özelliklerin ölçümü için Tüketici Tarzları Envanteri ölçek olarak geliştirilmiş, böylece tüketici
tarzı profili oluşturulmuştur.
Ortaya koyulan tüketici tarzları envanterinin boyutları şunlardır: (1) mükemmeliyetçilikyüksek kalite odaklılık, (2) marka odaklılık, (3) yenilik-moda odaklılık, (4) eğlence-haz
odaklılık, (5) fiyat odaklılık, (6) düşünmeden alışveriş etme-dikkatsizlik, (7) çeşit karmaşası
yaşama ve (8) alışkanlık-marka bağlılığı odaklılık. Tüketici karar verme tarzları ise bu
özelliklerin bir kombinasyonu ile ve sıklıkla bir veya ikisinin baskınlığıyla oluşmaktadır
(Dursun, Alnıaçık ve Tümer Kabadayı, 2013: 295).
Bu çalışmada, diğer boyutların yanı sıra özellikle marka odaklılık boyutu, lüks marka tüketimi
bağlamında ele alınmaktadır.
3. TÜKETİCİ TALEBİ TEORİSİ VE TALEPTEKİ DEĞİŞİMLER
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Tüketici satın alma davranışı ile ilgili ekonomistlerce geliştirilen ilk model ve teorilerden biri
olan Talep Teorisine göre tüketiciler, satın alma kararlarında rasyonel karar vermekte, ürünlerin
sağladığı faydaları dikkate alarak hangi üründen ne kadar satın alacaklarına karar
vermektedirler (Dinler, 2005; Aktaran: Engizek ve Şekeryayla, 2014).
Ancak sonrasında yapılan çalışmalar, bireyin davranışı üzerinde sosyal çevresinin önemli bir
etkisinin bulunduğunu (Veblen, 1973; Bearden vd., 1989), bireysel talebin diğer tüketicilerin
talebine bağlı şekillendiğini (Cunygghome, 1982; Aktaran: Engizek ve Şekeryayla, 2014),
tüketici talebinin büyük bir bölümünün sosyal olduğunu ve tüketim yolu ile sosyal statülerin
kazanıldığını (Veblen, 1973) ve dolayısıyla tüketicilerin taleplerinin, diğerlerinden etkilenerek
sosyal olarak kabul edilen ürünlerin arzulandığını ve kabul edilmeyen ürünlerin reddedildiğini
(Pigou, 1903, Aktaran: Mason, 2001; Eryiğit, 2009) ortaya koymaktadır.
Leibenstein (1950) da bu görüşü destekleyerek tüketici talebi teorisinde tüketici talebini
“Fonksiyonel Talep” ve “Fonksiyonel Olmayan Talep” olarak ikiye ayırmıştır. Fonksiyonel
talep, ürünlerin fonksiyonel faydalarından dolayı olan taleptir. Fonksiyonel olmayan talep ise
ürünlerin kalitesi dışındaki etkenlerden dolayı olan talebi ifade etmektedir ve kendi içerisinde
üçe ayrılmaktadır; (1) spekülatif talep (2) rasyonel olmayan talep ve (3) fayda üzerindeki dışsal
etkiler.
Spekülatif talep, ürünün fiyatının artacağı yönündeki beklentiler nedeniyle stok yapma isteği
şeklinde ortaya çıkan taleptir. Rasyonel olmayan talep, planlanmamış, acil ya da anlık
arzularının karşılanması gibi nedenlerle ortaya çıkan taleptir. Son olarak fayda üzerindeki dışsal
etkiler ise talep üzerindeki kişilerarası etkiler olarak ortaya çıkmaktadır ve kendi içinde üçe
ayrılmaktadır; (a) çoğunluğa uyma etkisi (bandwagon), (b) aykırılık etkisi ve (c) Veblen etkisi.
Çoğunluğa uyma etkisi, tüketicilerin diğerlerine benzeme, diğerleriyle uyumlu olma ve
onlardan biri gibi algılanma isteğinden kaynaklanmaktadır. Bunun aksine aykırılık etkisinde ise
tüketiciler, diğerlerinden farklı olmak istemekte ve bu nedenle diğer tüketiciler tarafından
tüketilmeyen ürünleri tercih etmektedirler. Farklı olmak içinde daha pahalı ve özel ürünleri
satın almak istemektedirler (Braun ve Wicklund, 1989). Aykırılık ve çoğunluğa uyma etkisinde
ürün, bir gruba ait olmayı ifade eden bir sembol olarak kabul edilmektedir.
Veblen etkisinde ise tüketiciler, fiyatı bir sosyal statü aracı olarak görmektedir. Bu nedenle
yüksek fiyatlı ürünler tercih edilmekte, tüketiciler, fonksiyonel olarak aynı olsa da bir ürüne
daha fazla ödeme yapmaya istekli olmaktadırlar (Bagwell ve Bernheim, 1996).
Lüks marka tüketimi olgusuna bakıldığında ise farklı görüşler öne sürülmektedir. Ross,
Bierbrauer ve Hoffman (1976; Aktaran: Engizek ve Şekeryayla, 2014), tüketicilerin lüks
ürünleri tüketmelerinin sebebini çoğunluğa uyma etkisiyle açıklarken, Amaldoss ve Jain
(2005), bunun aksine lüks tüketen tüketicilerin farklı olma ihtiyacı içerisinde olduklarını,
dolayısıyla lüks tüketimin aykırılık etkisinden kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. Diğer yandan
Vigneron ve Johnson (1999; Aktaran: Engizek ve Şekeryayla, 2014), aykırılık ve çoğunluğa
uyma etkilerini sosyal değeri ve eşsizlik değerini yansıtan motivasyonlar olarak kabul etmiştir.
Buna göre tüketiciler, sosyal çevrelerinden kabul görmek ve onay almak için lüks tüketirler.
4. LÜKS, MARKA VE LÜKS MARKA KAVRAMI
Son 20 yılda lüks ürün pazarı, benzerine zor rastlanır bir büyüme göstermiştir. Lüks ürün
satışlarının her geçen yıl daha da artacağı ve bu artışın %20’lerden az olmayacağı tahmin
edilmektedir (Tığlı, Aylanç Akyazgan, 2003:22).
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Coco Chanel “gerekli olanın bittiği yerde lüks başlar” demiştir (www.temelaksoy.com).
Ekonomik gelişmeler, zorunlu tüketim ürünleri listesini genişletmiştir. Günümüzde büyük bir
markanın çantasını anlamak, tüketicilerin “gerekli” olanlar listesinde yerini alabilmektedir.
Kimileri için lüks tüketmek “diğerlerine üstünlük sağlamak”, kimileri için ise “ben buna
değerim” ile ilgilidir. Tüm motivasyonların ortak noktası ise “enderlik/nadirlik” ve
“ayrıcalık”tır.
Lüks, Fransızca “luxe” kelimesi ile dilimize yerleşmiştir. Her tür davranışta (harcama, giyim,
vb.) gereğinin üzerine çıkma, ihtiyaçtan fazlası olma, gerekli olandan fazlası ya da gereksiz
anlamlarını taşımaktadır (Seyidoğlu, 1992:182). Kelime kökeni olarak Latince’de “Luxus” ve
“Luxuria” kelimelerine dayanmakta ve “alışılagelmiş ve normal ölçütlerin dışında” olarak ifade
edilmektedir (Valtin, 2005, Aktaran: Baumgarth, Schneider ve Ceritoğlu, 2008).
Türk Dil Kurumuna göre ise lüks; “giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat”
olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). Lüks kavramı kişiden kişiye değişen bir
kavramdır. Bu nedenle net olarak ifade edilmesi ve ortak bir tanımının yapılması kolay değildir.
Aynı şekilde lüks marka kavramını tanımamak da güçtür.
Marka; “bir veya bir grup satıcının malları veya hizmetlerini saptamaya ve bu malları ya da
hizmetleri rakiplerininkinden farklılaştırmaya yarayan ayırt edici bir isim ve/veya semboldür”
(Aaker, 2009:25, Aktaran: Baş, 2015). Diğer bir tanıma göre marka; “kendine özgü
nitelikleriyle, rakiplerine fark yaratan ve marka sahibi, müşterileri, ürün bileşenleri ve ait
olduğu firma olmak üzere birbirleriyle etkileşimli çeşitli alt sistemlerin oluşturduğu bir
sistemdir” (Erdil ve Uzun, 2009:22).
O’Cass ve Frost (2002), markaların sembolik özelliklere sahip olmalarından dolayı bireylerin
benliğini ifade etmede, grup içinde ve sosyal çevresinde konumlarını belirlemede son derece
önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulamıştır.
Marka ürünü diğerlerinden ayıran, dolayısıyla ürüne değer katan bir olgudur. Bu değer,
markanın kullanımından elde edilebilecek deneyimle ortaya çıkmaktadır (Palumbo ve Herbig,
2000:116). Tüketiciler satın alma kararı verirken, ürünlerin markalarına ve bu markaların hem
kendileri için hem de diğerleri için ifade ettiği anlamlara ilgi göstermektedirler (Doyle, 2003).
Randall (2005:15), markayı; “ürüne başka değerlerin eklenmesiyle oluşan bütüncül bir bileşim”
olarak tanımlamaktadır. Günümüzde ürünün markası ve bu markanın tüketiciye ifade ettiği
anlam, satın alma karar sürecinde önemli bir etken olmaktadır.
Lüks marka ise; “gözle görülebilir fonksiyonel özellikler açısından benzer ürünlere göre büyük
bir fark olmayan ancak sürekli olarak diğerlerine göre daha yüksek fiyata sahip olabilen
markalardır” (McKinsey, 1990, Aktaran: Baumgarth vd., 2008).
Ancak her fiyatı yüksek ve mükemmel kalitede olan marka lüks marka kategorisine
girmemektedir. Lüks marka kavramını tanımlarken, tüketici algısında farklılaşan bileşenler; (1)
eşsiz ürün kalitesi, (2) çok yüksek fiyat, (3) enderlik, (4) estetik, (5) uzun bir geleneğe sahip
marka geçmişi ve (6) gerekli/kullanışlı olmama olarak tanımlanmaktadır (Baumgarth vd.,
2008:564, Dubois, Laurent ve Czellar, 2001).
Kopferer ise (1) temel markalar, (2) premium markalar ve (3) lüks markalar olmak üzere üç
grup belirlemiştir (Aktaran: Köse ve Yengel Çakır, 2016:30).
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Zeybek (2013:53-54) ise lüks markayı 5 kategoride ele almıştır; (1) Kült Marka, (2) Evrensel
Marka, (3) Öykünülen Marka, (4) Lider Marka ve (5) Bilinen Marka.
Bu aşamada, lüks marka yönetimi sadece yüksek fiyata ürün satmaktan çok öteye gitmekte,
markanın tüm değer ortakları ile özel ilişkiler geliştirme ve ayrıcalıklı bir dünya yaratmayı
hedeflemektedir. Artık lüks markaların yeni doğası deneyimdir (Yanık, 2011).
Lüks markayı tanımlamada en yaygın kullanılan ölçüm yöntemlerinden biri 5 temel ölçü
dayanan ve Vigneron ve Johnson (1999) tarafından geliştirilen yöntemdir. Buna göre, bir
markanın tüketici tarafından lüks olarak algılanıp algılanmadığını anlamak için; (1) algılanan
gösterişçi değer, (2) algılanan tek olma değeri, (3) algılanan sosyal değer, (4) algılanan
haz/hedonistik değer ve (5) algılanan kalite değeri değerlendirilmelidir.
Boston Danışmanlık Grubu, lüks marka tüketicisini de ekonomik, sosyal, çevresel koşullara
bağlı olarak 8 gruba ayırmaktadır (Kale, 2016);
1. Mutlak Lüks Tüketicisi: Lüks marka tüketiminin amacı ayrıcalıklı olmaktır.
2. Mega Şehirci: Lüks marka tüketiminin amacı kaliteye önem vererek, son trendlere
uyum sağlamaktır.
3. Sosyal Sorumlu Tüketici: Lüks marka tüketiminin sebebi sürdürülebilirlik ve sosyal
sorumluluktur.
4. Deneyimleyen: Lüks tüketiminin sebebi gösteriş yapmaktır.
5. Küçük Prens: Yeni nesildeki lüks tüketim eğilimde olan kesimdir.
6. Moda Tutkunu: Lüks tüketimin amacı modaya olan tutkunluktur.
7. Statü Peşinde Koşan: Llüks marka tüketimi statü göstergesi olarak kabul edilmektedir.
8. Sınıf Atlamak İçin Tüketen: Ait olunmak istenilen bir referans grubuna göre lüks
tüketim yapılmaktadır.
Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere lüks markaların taşıdıkları psikolojik ve sosyal anlamlar, bu
markaları diğerlerinden ayıran en önemli karakteristiklerdir.

4.1. Dünyada ve Türkiye’de Lüks Tüketimi
Kapferer’e göre (2008) lüks ürün pazarı dört basamaktan oluşan bir piramittir:

Griffe
Lüks Marka
Üst Sınıf
Marka
Şekil 1. Lüks Ürün Pazarı Piramidi
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Lüks marka pazarlamasında bir yandan markayı geniş kitlelere yayıp arzunun körüklenmesi
amaçlanırken, diğer yandan seçkin ayrımının korunması için satışlar sınırlı bir kitlede
tutulmaya çalışılmaktadır (Kaya, 2015).
Deloitte (2018) firmasının global olarak hazırladığı “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri”
raporuna göre, lüks tüketim globalde %6.8 büyürken, yerelde yaklaşık %8.4 büyüme
katetmiştir. Özellikle Çin, Rusya, BAE gibi lüks tüketimin gelişmekte olduğu pazarlar, son 5
yılda %70 büyümüştür. Avrupa, Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeyse bu oran %53’te
kalmaktadır (www.retailturkiye.com).
Türkiye'de ise dünyanın en büyük 100 markası sıralamasına girebilen bir marka olmasa da son
5 yılda bileşik olarak lüks tüketiminde %8.9'luk büyüme kaydedilmiş ve 6.8 milyar TL
seviyelerine ulaşılmıştır. Burada en fazla büyüme kaydeden pazar 43.3 puanlık artış ile Lüks
Taşınabilir Tüketici Elektroniği Segmenti olmuştur.
Lüks tüketimindeki artışların nedeni şöyle sıralanabilir:
1. Orta sınıfın gelirindeki artış
2. Kadınların işgücüne katılım oranında meydana gelen artış
3. Genç nüfusun tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişim
4. Değişen yaşam biçimleri trendleri
5. Yüksek öğrenim oranlarındaki artış
6. Kentleşme oranlarındaki artış.
Deloitte Lüks Tüketimin Küresel Güçleri listesindeki 250 markadan 120’si Türkiye’de yer
almaktadır. Bunlardan 69'unun 271 tane AVM içinde, 97 tane alışveriş caddelerinde ve 10 tane
de havalimanlarında olmak üzere toplamda 378 adet mağazası bulunmaktadır.
Kredi kartı kullanımındaki artış ile orta sınıfın ulaşılabilir lüks tüketimini arttırması, genç
nüfusun lüks ürünlere olan artan ilgisi, vlogger ve sosyal medya influencerlarının lüks tüketime
olan ilgiyi kamçılaması, aynı zamanda e-ticaret ve m-ticaret kanallarının yaygın olarak
kullanılmaya başlanması ve lüks tüketim ürünlerine nispeten erişimleri kısıtlı olan Arap, Rus
ve Türki Cumhuriyetlerden gelen turist sayısının son yıllarda yaşanılan olaylara rağmen rekor
düzeylere ulaşması, lüks tüketim ürünlerindeki talep yönlü büyümenin hızlanarak devam
edeceğine işaret etmektedir.
Dünyada ise, Top 100 listesini oluşturan markaların % 88’i sadece 8 ülkeden çıkmaktadır. İlk
beş ülke sırasıyla; İtalya (26), ABD (15), Fransa (10), İsviçre (10) ve İngiltere (10)’dir
(www.retailturkiye.com).
Bu pazarda geniş kitlere hitap eden markalar, üst segmentlere yönelik markalar da yaratarak,
lüks veya erişilebilir lüks tüketiminden pay kapmaya çalışmaktadır. Premium segment de
denilen bu alana özellikle orta sınıflardan rağbet görülmektedir. Kiğılı’nın üst segmentlere
ulaşmak için Abdullah Kiğılı markasını, Taç'ın Voleron markasını, Network'ün Que markasını
yaratması örnek gösterilebilir. Aynı şekilde, satın almalarla da üst segmentlere ulaşmak
mümkün olmaktadır. Ülker'in Godiva'yı satın alması, Volkswagen'in Audi ve Porsche’yi satın
alması buna örnek gösterilebilir.
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Lüks pazarının gelişim evreleri; seçkin zümre, servet birikimi, gösteriş zamanı, içselleştirme ve
yaşam tarzıdır (www.deloitte.com.tr). Az gelişmiş Afrika ülkeleri, seçkin zümre evresindeyken
lüksün merkezi ülkeler yaşam tarzı evresinde bulunmaktadır (www.deloitte.com.tr). Türkiye
lüks pazarı, birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi gösteriş zamanı evresindedir. Bu evrenin
en önemli özelliği, lüksün ekonomik statünün sembolü olarak görülmesidir.
Türkiye lüks tüketicisinin genel yapısı, “logo”, “statü” ve “marka bilinirliği” kavramlarından
oluşmaktadır. Gösteriş zamanı tüketicileri, ülke prestiji yüksek global markaları tercih
etmektedir. Alışveriş yapmak için genellikle çoklu markalı mağazalar tercih edilir. Ancak
önemli ölçüde indirim odaklıdırlar. Türkiye'de lüks tüketimini tetikleyen nedenlerden bazıları
şöyledir: demografik trendler (kredi kartı kullanımı, taksit olanakları, vb.), artan turizm, Türk
dizilerinin parlayan yıldızı, e-ticaret / m-ticaretteki büyüme ve sosyal medya
(www.deloitte.com.tr).
4.2. Lüks Tüketim ve Mutluluk İlişkisi
Tüketimde markaların rolü oldukça büyüktür. Markaların bazıları insanlara güven duygusu
verirken bazıları da insanları mutlu eder. Bazı markalar ise can sıkıntısı, şaşırma, eğlenme gibi
duyguları harekete geçirir (Tığlı ve Aylanç Akyazgan, 2003).
Mutluluk; bireyin olumlu duyguları sık, olumsuz duyguları az yaşaması ve yaşamdan yüksek
doyum alması olarak tanımlanmaktadır (Argyle vd., 1989; Diener, 1984).
Mutluluk, bireylerin kendi yaşamlarına ilişkin bilişsel ve duyuşsal değerlendirmeleri sonucunda
ortaya çıkan bir durumdur. Burada olumlu ve olumsuz duyguların birey tarafından yaşanma
sıklığı, mutluluğun duyuşsal boyutunu oluşturmaktadır. Bireyin kendi yaşamına ait
değerlendirmeleri ise bilişsel boyutu oluşturmaktadır (Diener, 1984; Myers ve Diener, 1995).
Genel olarak, bireyin neşe, umut, sevinç, güven gibi olumlu duyguları daha sık yaşaması ve
öfke, nefret, umutsuzluk, korku, kaygı, üzüntü gibi olumsuz duyguları nispeten daha az
yaşanması ve evlilik, sağlık, ya da iş yaşam alanlarında doyum alması, mutluluğun göstergeleri
olarak kabul edilmektedir (Eryılmaz, 2011).

5. LÜKS MARKA TÜKETİMİ VE MUTLULUK ENDEKSİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR
UYGULAMA
5.1.Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, markaların insanları mutlu etme özelliği dikkate alınarak, tüketicilerin mutluluk
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla Demirci (2017) tarafından geliştirilen “Mutluluk Ölçeği” ile
“Tüketici Tarzları Envanterindeki” marka odaklılık/lüks marka tüketimi faktörü arasında ilişki
olup olmadığının ve lüks marka tüketimi ile mutluluk düzeyinin artıp artmadığının ortaya
konulması amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda, yapılan anket çalışması ile tüketici tarzları envanterinin boyutlarından biri olan
marka odaklılık/lüks marka tüketimi ile mutluluk endeksi karşılıklı olarak analiz edilmiştir.
5.2.Araştırmanın Yöntemi
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Araştırma ile ilgili verilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu
hazırlanırken soruların, yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde açık, cevaplayan kişiyi
sıkmayacak şekilde kısa, sonuçların tartışmaya açık olabilecek şekilde karmaşık olmaması ve
soruların yapısal olması konusunda gereken titizlik gösterilmiştir. Bunun için 20 birimlik bir
pilot çalışma, söz konusu kişilere yapılarak anket formlarında gereken düzeltmeler yapılmış ve
anketin son şekli belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, tüketicilere ait demografik sorular yer almaktadır. Bu sorularda, temel
istatistik ve frekans dağılımları anket sonuçlarının yorumlanmasına katkı sağlanmıştır. İkinci
bölümdeki sorular Tüketici Tarzları Envanteri ve Mutluluk Endeksi Ölçeğinden oluşmaktadır.
Bu sorular neticesinde lüks marka tüketimi ile mutluluk arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Anket yapılan tüketiciler tesadüfi olmayan örnekleme metodunun kolayda örnekleme
yöntemine göre seçilmiştir. Katılımcılar 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasından
seçilmiştir. Anket Aralık 2018-Ocak 2019 döneminde uygulanmıştır.
Anketteki her bir soru olumlu ve olumsuz şekilde düşünülerek varyansın maksimum değeri
0,25 (2= p.q= 0,5.0,5=0,25) olabilmektedir. Hesaplamalar 0,95’lik güvenilirlik düzeyinde
ölçülmüş ve hata payı 0,05 olacak şekilde en az yapılması gereken anket sayısı n = (2.z2) / k2
formülünden 384 bulunmuştur. Çalışmada 432 tüketiciye anket yapılmıştır.
Kolayda örneklem yönteminin seçilmiş olması çalışmanın genellenebilirliği açısından en
önemli kısıtı oluşturmaktadır.
5.3. Bulgular Ve Tartışma
5.3.1. Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan 432 kişiden 279’u (% 64,6) kadın, 153’ü (% 35,4) erkektir. Katılımcılardan
308 kişi (% 71,2) 18-24 yaşları, 124 kişi de (% 28,8) 25-34 yaşları arasındadır. Katılımcıların
323’ü (% 74,7) bekâr, 109’u (% 25,3) evlidir. Katılımcıların 201’i (% 46,5) 4, 105’i (% 24,3)
5, 72’si (% 16,7) 3 ve 39’u (% 9) 6 kişilik ailelerde yaşamaktadır. Yine katılımcıların 197’si
(% 45,6) 1000 TL ve daha az, 131’i (% 30,3) 1001-2000 TL ve 74’ü (% 17,2) 4001 TL ve
üzerinde gelir elde etmektedir.

Araştırmanın temel amaçlarından biri Demirci (2017) tarafından geliştirilen “Mutluluk Ölçeği”
nin demografik özelliklere göre değişip değişmediği ile ilgili geliştirilen hipotezler sonucunda
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Cinsiyete göre mutluluk ölçeğinin boyutlarında bir fark olup olmadığı ile ilgili geliştirilen
hipotezlerle ilgili sonuçlar şöyledir:
HİPOTEZ

Sig. (2- Sonuç
tailed)

Günlük yaşamımda genellikle neşeliyimdir

,012

RED

Hayatta mutlu hissettiğim anlar çoğunluktadır

,286

RED
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Yaşamımda keyif aldığım birçok şey vardır

,641

RED

Çoğu zaman canlı / enerjik hissederim

,437

RED

Küçük şeyler bile beni mutlu etmeye yeter

,000

KABUL

Hayatımdaki eksiklere rağmen neşeli olabilirim

,088

RED

Sonuçlardan anlaşılacağı üzere, küçük şeylerden mutlu olma durumu cinsiyete göre farklılık
göstermektedir. Kadınlar erkeklere göre küçük şeylerden daha fazla mutlu olduklarını
belirtmişlerdir.
Yaşa göre mutluluk ölçeğinin boyutlarında bir fark olup olmadığı ile ilgili geliştirilen
hipotezlerle ilgili sonuçlar şöyledir:
HİPOTEZ

Sig. (2- Sonuç
tailed)

Günlük yaşamımda genellikle neşeliyimdir

,146

RED

Hayatta mutlu hissettiğim anlar çoğunluktadır

,990

RED

Yaşamımda keyif aldığım birçok şey vardır

,128

RED

Çoğu zaman canlı / enerjik hissederim

,585

RED

Küçük şeyler bile beni mutlu etmeye yeter

,001

KABUL

Hayatımdaki eksiklere rağmen neşeli olabilirim

,089

RED

Küçük şeylerden mutlu olma durumu yaş grubuna göre farklılık göstermektedir. 18-24 yaşları
arasındakiler 25-34 yaş aralığındakilere göre küçük şeylerden daha fazla mutlu olduklarını
belirtmişlerdir.
Gelire göre mutluluk ölçeğinin boyutlarında bir fark olup olmadığı ile ilgili geliştirilen
hipotezlerle ilgili sonuçlar şöyledir:
HİPOTEZ

Sig. (2- Sonuç
tailed)

Günlük yaşamımda genellikle neşeliyimdir

,269

RED

Hayatta mutlu hissettiğim anlar çoğunluktadır

,770

RED

Yaşamımda keyif aldığım birçok şey vardır

,004

KABUL

Çoğu zaman canlı / enerjik hissederim

,043

KABUL

Küçük şeyler bile beni mutlu etmeye yeter

,583

RED

Hayatımdaki eksiklere rağmen neşeli olabilirim

,467

RED
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Çoğu zaman enerjik ve canı hissetmede ve yaşamdan keyif alınan şeyler ile ilgili, araştırmaya
katılan en alt ve en üst gelir gruplarındaki tüketiciler arasında fark vardır. En üst gelir
grubundaki 4001 TL ve üstü gelir seviyesine sahip olanlar, kendini daha canı ve enerjik
hissederken bu grubun yaşamdan keyif aldığı birçok unsur da bulunmaktadır.
Hane halkı sayısına göre mutluluk ölçeğinin boyutlarında bir fark olup olmadığı ile ilgili
geliştirilen hipotezlerle ilgili sonuçlar şöyledir:
HİPOTEZ

Sig. (2- Sonuç
tailed)

Günlük yaşamımda genellikle neşeliyimdir

,003

KABUL

Hayatta mutlu hissettiğim anlar çoğunluktadır

,374

RED

Yaşamımda keyif aldığım birçok şey vardır

,000

KABUL

Çoğu zaman canlı / enerjik hissederim

,005

KABUL

Küçük şeyler bile beni mutlu etmeye yeter

,001

KABUL

Hayatımdaki eksiklere rağmen neşeli olabilirim

,018

KABUL

Hane halkı sayısına göre mutluluk ölçeğinin 5 boyutunda farklılıklar bulunmaktadır. Hane halkı
sayısı 5 olan tüketiciler diğer tüketicilere göre bu 5 boyutta da daha mutlu olduklarını ifade
etmişlerdir.
Medeni duruma göre ise mutluluk ölçeğinin boyutları açısından herhangi bir fark tespit
edilmemiştir.
5.3.2. Araştırmanın Güvenilirlik Test Sonuçları
Mutluluk Endeksi Ölçeğine ait güvenilirlik analizi sonucu aşağıdaki gibidir:

Tablo 1. Mutluluk Ölçeği Güvenilirlik Analizi
Cronbach's Alpha

N of Items

,867

6

Güvenilirlik analizi, daha önceden test edilmiş ve kabul görmüş ölçeklerin tutarlılığını ölçen
bir analizdir. Araştırmanın güvenilirlik analiz sonucu %86,7 çıkmaktadır.
Tüketici Tarzları Envanterinin güvenilirlik analizi ise aşağıdaki gibidir:
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Tablo 2. Tüketici Tarzları Envanteri Güvenilirlik Analizi
Cronbach's Alpha

N of Items

,781

22

Buna göre ise, tüketici tarzları envanteri güvenilirlik düzeyi %78,1 olarak bulunmuştur.
İki ölçeğin de güvenilir olduğu kabul edilmiştir.
5.3.4. Verilerin Analizi
Katılımcıların tüketim davranışlarının belirlenmesi amacıyla Tüketici Tarzları Envanteri 5’li
likert ölçeği ile uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için açımlayıcı faktör
analizi yapılmıştır.
Öncelikle veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile KMO testi
yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Tablo 3. KMO ve Bartlett Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,801

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

1450,440

df

105

Sig.

,000

Buna göre, KMO test sonucu 0.801 olarak belirlenmiştir. KMO değerinin %60’ın üzerinde
olması beklenmektedir (Nakip, 2006). Sonuca göre, faktör analizinin güvenilir düzeyde
yapılabileceği öngörülmektedir.
Elde edilen yapının %61’ini oluşturan üç boyut elde edilmiştir. Bu boyutlar “kaliteli ürün”,
“pahalı ürün” ve “negatif alışveriş” tir.
Kaliteli ürün boyutunun faktör yükü 0,71-0,87; pahalı ürün boyutunun faktör yükü 0,59-0,84;
negatif alışveriş boyutunun faktör yükü 0,55-0,85 arasında değişmektedir.
Elde edilen boyutların güvenilirlikleri Cronbach’s Alpha ile elde edilmiştir. Boyutlara ilişkin
güvenilirlik analizleri şöyledir;
Kaliteli ürün

Pahalı ürün

Cronbach's
Alpha

N of Items

Cronbach's
Alpha

N of Items

,895

6

,783

5
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,798

4

5.3.5. Korelasyon Analizi
Çalışmada, Mutluluk ile Tüketici Tarzları Envanteri faktörleri arasındaki ilişkinin
belirlenebilmesi amacıyla geliştirilen Pearson Korelasyon Analizi sonucunda elde edilen
ilişkiler ve boyutları aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Tablo 4. Korelasyon Analizi

Mutluluk

Kaliteli ürün

Pahalı ürün

Negatif alışveriş

Pearson Correlation

-,053

-,004

-,085

Sig. (2-tailed)

,452

,952

,226

N

203

203

203

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre mutluluk ile
kaliteli ürün tüketme (r=-0,053, p˃0,05), pahalı ürün tüketme (r=-0,004, p˃0,05) ve negatif
alışveriş (r=--0,085, p˃0,05) faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın ortaya koyduğu temel bulgulardan bir tanesi mutluluk ölçeğinin boyutları
arasında demografik özelliklere göre farklılık olduğudur. Kadınlar ve genç tüketiciler küçük
şeylerden bile mutlu olduklarını belirtmişlerdir. İşletmelerin bu hususu dikkate alıp kadınlara
ve gençlere özgü müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeleri, ara sıra
ve özellikle manevi yönü ağır olan özel günlerde küçük pazarlama iletişimi uygulamaları ile
talebi canlı tutmaları yerinde olacaktır. Böylece, hizmetlerde yapacakları küçük değişiklerle
karlarını artırabilirler.
Diğer bir bulgu ise, gelir grubu yükseldikçe kişilerin yaşamdan aldığı keyif ve enerjinin artış
göstermesidir. Özellikle üst gelir gruplarına hitap eden işletmelerin bu konuyla ilgili
müşterilerin enerjilerini kullanarak deneyimsel pazarlama faaliyetleri ile müşteri sadakatlerini
arttırmaları mümkün olacaktır.
Hane halkı sayısı arttıkça kişilerin yaşam doyum ölçeğinin boyutlarından elde ettikleri haz artış
göstermektedir. Hedef pazar seçiminde ve pazar bölümlendirmede bu konuya daha fazla ağırlık
verilmesi işletmeleri rekabette bir adım daha ileriye götürecektir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç da lüks marka tüketimi ile mutluluk arasında anlamlı
bir ilişki bulunmadığıdır. Bu sonuçlar ışığında, tüketimin mutluluk için belirleyici bir etken
olmadığı, lüks marka tüketiminin kişiyi memnun etmekte yeterli olmadığı, bunun yerine hane
halkı sayısı gibi sosyal değişkenlerin mutluluğu daha çok etkilediği görülmektedir. İşletmelerin,
müşterinin manevi ve sosyal değerlerine hitap eden uygulamalara ağırlık vermesinin gerektiği
de bu çalışmanın temel önerilerinden biridir.
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Çalışmanın kısıtlarından biri olan kolayda örneklem yönteminin seçilmiş olması, aynı zamanda
üniversite öğrencilerinin öğrenci kimliklerinden ileri gelen aile yaşantısının sorumluluğu
içerisinde bulunmamaları, aynı zamanda düşük gelir düzeyleri ve hayattan beklentilerinin bu
doğrultuda belirli amaçlar çerçevesinde sınırlı olması, lüks tüketime yönelimlerinin düşüklüğü
ve bu nedenle mutluluk düzeylerinin lüks tüketimden etkilenmemiş olmasının mümkün
olabileceği gibi nedenler ile, ilerleyen çalışmalarda yüksek gelir grubuna ve yaş ortalamasına
sahip katılımcılarla çalışmanın tekrarlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DE VADELİ İŞLEM PİYASASINA GENEL BİR BAKIŞ
Öğr. Gör. Dr. Yakup ASLAN
Bitlis Eren Üniversitesi, yakupaslan42@gmail.com
ÖZET
Türkiye'de 1900'lü yılların başında uygulanmaya başlayan borsacılık faaliyetleri aradan bir asır
geçmesine rağmen uluslararası rekabet avantajını yakalayamamıştır. Sürdürülebilir rekabetin
kilit rol oynadığı günümüzde ülkelere çok önemli görevler düşmektedir. Sermaye piyasaları
gelişmiş olan ülkelerde spot piyasaların yanında vazgeçilmez bir unsur olarak nitelendirilecek
vadeli işlem piyasalarının oluşturulmasında oldukça geç kalınmıştır. Vadeli işlem piyasaları
yatırımcıları ülkeye çekebilmek için oluşturulan platformlar olarak kabul edilmektedir.
Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinde vadeli işlem piyasa derinliği, alım-satıma konu olan emtia
çeşitliliği, yabancı yatırımcının gerçekleştirdiği işlem hacmi gibi birçok parametreden
yararlanıldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde vadeli işlem piyasalarının çok etkin
kullanılması esasen ülke ekonomileri için de önemli bir göstergedir. Klasik olarak yapılan
ticaretin çok ötesinde olan vadeli işlem piyasaları, ülke ekonomilerinin daha da büyümesine
zemin hazırlamaktadır. Vadeli işlem piyasaları ilgili tüm taraflara avantaj sağlamaktadır.
Gelişmiş olan ülkelerin ticaret borsaları sürekli olarak gelişme halindedirler. Özellikle tarımsal
gelişimini tamamlanmış ülkelerde borsalar emtia bazında ihtisaslaşmaya giderken Türkiye'de
ihtisas borsacılığı kurulamamıştır. Gelişmiş ülkelerde ticaret borsacılığı emtia piyasalarında
etkin bir rol oynamaktadır. Tarım ürünlerinin fiyatları rasyonel ve gerçekçi bir şekilde
oluşmaktadır. Aynı başarı Türkiye'de sağlanamamıştır. Ülkemiz tarım ürünleri alanında
oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel tarım ürünlerinde vadeli işlem
piyasalarının önemini daha da arttırmaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın kurulması
ve faaliyete geçmesi ile Türk finansal piyasası önemli bir ilerleme gerçekleştirmiştir. Ancak bu
piyasaların emtia piyasalarında başarılı olabilmesinin önünde altyapıdan tarım politikalarına
kadar birçok problem bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de vadeli işlemler piyasasının
genel durumu incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: VOB, Vadeli İşlem Piyasası, Türkiye’de Vadeli İşlem

AN OVERVIEW OF FUTURES MARKETS IN TURKEY
ABSTRACT
Turkey started to be implemented in the early 1900s as a stockbroker activities year hiatus able
to catch the international competitive advantage after one century. Today, countries play a key
role in sustainable competition. In the countries with developed capital markets, it was quite
late in the creation of futures markets which would be considered as indispensable as well as
spot markets. Futures markets are accepted as platforms to attract investors to the country. In
the development indicators of countries, many parameters such as futures market depth,
commodity diversity subject to purchase-sale, transaction volume realized by foreign investors
are used. The effective use of futures markets in developed countries is an important indicator
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for national economies. Futures markets, which are far beyond the classical trade, provide the
basis for further growth of the economies of the country. Futures markets provide all parties
with an advantage.
The commodity exchanges of developed countries are constantly developing. Especially in
some way to the development of specialized agricultural commodity exchanges in the country
completed the specialized market in Turkey has not been established. In developed countries,
trade trading plays an active role in commodity markets. Prices of agricultural products are
rational and realistic. The same success could not be achieved in Turkey. This further increases
the importance of futures markets in potential agricultural products. With the establishment and
commissioning of the Turkish Derivatives Exchange, the Turkish financial market has made
significant progress. However, there are many problems ranging from infrastructure to
agricultural policies in order to be successful in commodity markets. In this study, the overall
situation of the futures market in Turkey were examined.
Key Words: VOB, Futures Market, Futures in Turkey
1. GİRİŞ
1976 yılında Bretton Woods sistemi çökmüş, bu bakımdan dünyadaki çeşitli ülkeler para
birimlerini ABD Dolarına endekslemişlerdir. Bretton Woods anlayışının nihayete ermesiyle
faiz, enflasyon ve kur riskleri başta olmak üzere bir takım riskleri yaşamak kaçınılmaz hale
gelmiştir. Dünyadaki bu gelişmelere bağlı olarak para ve sermaye piyasalarının uluslararası
ticaretin küreselleşme ekseninde yoğunlaşması, iletişim teknolojisindeki yenilikler ve risk
yönetiminin giderek önem kazanması gibi nedenlerle, finansal piyasalarda hızlı bir değişim ve
gelişme süreci yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda uluslararası bankalar arasındaki yoğun
rekabet, yeni ürünlerin yaratımını hızlandırmaktadır. Bahsi geçen gelişmeler odağında, para ve
sermaye piyasaları hızla iç içe girmesiyle, risk kalemlerini de arttırmaktadır. Riskler, bir çok
yatırımcının yatırım kararını almasını geciktirirken, diğer taraftan risk katsayısının artmasına
meydan okuyan yatırımcıların karar alıp daha fazla getiriyi hedeflemeleri vadeli işlem
piyasalarına olan bakış açısı hakkında önemli bilgiler verebilir. Vadeli İşlem Piyasaları doğası
gereği, riskleri elimine etmek isteyen taraflara kayda değer katkılar sunmaktadır.
2. VADELİ İŞLEM PİYASASININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
Vadeli işlemler piyasaları, bünyesinde belirli mallar ve finansal ürünler üzerine hazırlanan belli
vadeden sözleşmelerin alıcı ve satıcı bulduğu piyasalardır. Bu sözleşmeler, önceden belirlenen
miktarda mal veya finansal ürünün, gelecekte seçilen belli bir vadede, o vadenin spot fiyatı
üzerinden alınacağını taahhüt eden sözleşmelerdir. Vadeli işlemler piyasaları aynen İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB)1 olduğu gibi bir takas bankası, takas üyeleri, aracı
kurumlar ve onu denetleyen bir kurulu içermektedir (Erol, 2000: 181).
2.1. Vadeli İşlem Piyasalarının Tarihteki Seyri
Vadeli işlemlerin tarihi serüveni oldukça geçmiş tarihlere gitmektedir. Literatürde geçen ilk
vadeli sözleşmenin Eski Yunan’daki Miletli filozof Thales’in kışın, bahardaki zeytin hasadı
1

Günümüzde Borsa İstanbul(BIST) olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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için yağhaneler üzerine yaptığı ve günümüzdeki alım opsiyonlarına benzeyen pazarlıklara
kadar gitmektedir (Karatepe, 2000: 5). ‘‘Bugünkü anlamda organize piyasalarda işlem
gören vadeli işlem(futures) sözleşmelerine benzer ilk uygulama, 1697 yılında Japonya’da
görülmüştür. Pirinç fiyatlarında oluşan oynaklığa göre, sertifikaların değerlemeleri değişince,
ilk spekülatörler ve ilk vadeli işlem piyasası, Japonya’nın ticaret yükününün kaldırılmasında
önemli rol oynayan bir liman kenti olan Osaka’da Dojima Pirinç Piyasası adı altında
doğmuştur. 2 Ancak ilk düzenli vadeli işlem piyasası Chicago’da 19. yüzyılın ortalarında
kurulmuştur. Vadeli işlem piyasalarının Chicago’da başlaması ve gelişmesi kısmen bölgenin
bulunduğu alanın stratejik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Chicago’nun; büyük göller liman
kenti olması, yolların kesinleştiği bir merkez durumunda bulunması, Amerika’da Orta Batı’nın
büyük çiftliklerine yakınlığı ticari manada gelişmeye en uygun bir yöre konumunda olmasını’’
sağlamıştır.3 Bu durum ABD’nin süper güç olarak günümüze kadar gelmesinin sebeplerinden
biridir. Vadeli işlem piyasaları, kattığı derinlik ve ticari hayata getirdiği çok yönlülük sayesinde
ülke ekonomilerinin kalkınmasında öncü rol oynamaktadır.
Vadeli işlem piyasaları hayata geçerken, bazı ülke hükümetleri bu durumu ticaret değil de
kumar olarak yorumlamış, çeşitli yaptırımlar uygulamışlardır. Örneğin; Almanya’da tahıl
üzerine düzenlenen bütün vadeli sözleşmeler yürürlüğe konulan bir yasa ile 1896 ile 1900 yılları
arasında yasaklanmış ve aksini yapanlara ciddi yaptırımlar uygulanmıştır. Benzer olarak
ABD’de de vadeli işlem piyasalarının oluşumuna şiddetle karşı çıkılarak çeşitli yaptırımlar
uygulanmıştır. Illinois Meclisi 1867’de çıkardığı bir yasa ile vadeli işlemleri kumar gibi
değerlendirerek ve vadeli işlemlere taraf olanları 1000 $ para ve bir yıllık hapis cezası ile
cezalandırma kararı almıştır (Teweles vd. 1977: 11). Ancak 20. Yüzyıla gelindiğinde finansal
vadeli işlem sözleşmeleri büyük bir hızla popüler hale gelmeye başlamış ve 1975 yılında
Chicago Board of Trade (CBOT) bünyesinde Government National Mortgage Association
(GNMA) sözleşmeleri ile birlikte ilk faize dayalı vadeli sözleşmelerinin işlem hacminin
artmasıyla ülkelerin vadeli işlem piyasalarına bakış açılarının düzeldiği ifade edilebilir.
Vadeli işlem piyasalarının 80’li yıllara gelindiğinde atak yapmasında, teknolojinin gelişmesi
önemli katkılar sunmuştur. Küreselleşmeyle dünyadaki ticaret hacminin artmasıyla vadeli
işleme duyulan ilginin de artış trendine girdiği söylenebilir.
2.2. Vadeli İşlemlerin Tarafları
Vadeli işlem piyasaları sahip olduğu çok yönlülük gereği birçok tarafı ilgilendirmektedir. Daha
çok kar elde etmek isteyen müteşebbislerin, oluşacak risklere karşı önlem almaları
kaçınılmazdır.
Vadeli işlem yapan yatırımcılar üç ana grupta toplanabilir (Yılmaz, 2002: 22-23).
a. Riskten korunmak isteyenler (hedgers)
b. Spekülatörler

2

Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İMKB Eğitim Yayınları, No:1, İstanbul, 1995, s.402.
İzmir Ticaret Borsası, Vadeli İşlem Borsası İçin Temel Rehber (Futures ve Options), İzmir Ticaret Borsası Yayını,
Yayın No:51, İzmir, Eylül 1993, s:3.
3
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c. Arbitrajcılar
Riskten Korunmak İsteyenler: Hedge işlemiyle amaçlanan temel husus; şimdi ve ya gelecek
yaşanabilecek nakit pozisyonunda karşılaşılabilecek riski minimize etmektir. Spot
piyasalarında görülen fiyat yükselmelerinden korunmak amaçlı vadeli işlemlerde alıcı olmak
spot piyasalardaki fiyatların düşmesinden korunmak için de vadeli işlemlerde satıcı taraf olmak
hedger pozisyonunda olan üretici ya da yatırımcının iki ana stratejisidir.4
Spekülatörler: Geleceğe bağlı olarak yaşanan fiyat belirsizliklerinin oluştuğu bir ortamda,
gelecekteki fiyatları başkalarından daha iyi tahmin etme becerisine sahip olduklarını varsayan
ve bu varsayıma bağlı olarak risk taşımayı en baştan göze alan kişilerdir (Erol, 1999: 3).
Arbitrajcılar: Arbitraj “elde edilen risksiz kazanç”tır. Arbitrajcılar ise piyasalar arasında
oluşabilecek fiyat dengesizliklerini fırsata dönüştüren kişilerdir. Dolayısıyla bu kişiler
piyasaların birbirleriyle uyumlu ve dengeli hareket etmesini ve gerçekçi fiyat oluşumuna katkı
sunarlar (Chambers, 2009: 174).
3. TÜRKİYE’DE VADELİ İŞLEM PİYASASI
Ülkemizde vadeli işlem ve opsiyon kontratlarının işlem göreceği bir borsa oluşturulmasına
yönelik çalışmaların başlangıcı, 1980’li yılların sonlarına dayanmaktadır. Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) bünyesinde sürdürülen bu çalışmaların yanı sıra, tarım ürünleri piyasasında
istikrar sağlanması amacıyla da vadeli işlem piyasalarının kullanılması fikri, 1989 yılında İzmir
Ticaret Borsası tarafından gündeme getirilmiştir. Çeşitli mal borsaları yanında, ülkemizde para
piyasalarında yıllardır uygulanan forward işlemler, 1990 yılından itibaren peşin tahsil edilmeye
başlanan stopaj ve kambiyo vergileri nedeniyle son bulmuştur (Dönmez, 2009: 29). 1994 Krizi
sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açılan “Döviz Forward
Piyasası” ise, daha çok kambiyo piyasasında kontrolün yeniden sağlanabilmesi amacıyla
kullanılmıştır. 3 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) bünyesinde
“Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü” kurulmuş, 15 Ağustos 1997 tarihinde de İstanbul Altın
Borsası bünyesinde, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası faaliyete geçmiştir (Karan, 2007: 78).
Şubat 2001 Krizi sonrasında, “Dalgalı Kur Rejimi”ne geçilmesiyle birlikte vadeli işlem
piyasalarına işlerlik kazandırılması çabaları hızlandırılmış; Merkez Bankası Döviz ve Efektif
Piyasaları Müdürlüğü bünyesinde, piyasa üyesi bankaların işlem yaptığı forward piyasaya ek
olarak, IMKB bünyesinde döviz üzerine yazılan futures işlemlerin gerçekleştirilebileceği bir
vadeli işlem piyasasının hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 15 Ağustos 2001 tarihi
itibariyle faaliyet göstermeye başlayan bu piyasa, TL / ABD Doları kuru üzerine yazılmış
futures kontratların işlem görmesi ve nakit uzlaşma esası üzerine şekillendirilmiştir (Karslı,
2004: 29).
3.1. Türkiye’de Vadeli İşlem Piyasalarının Gerekliliği
Gelişmekte olan ülkeler klasmanında yer alan ülkemiz, sahip olduğu kaynakları doğru
varlıklara dönüştürmek için çeşitli enstrümanlara ihtiyaç duymaktadır. Vadeli işlem piyasaları
bu entrümanlardan biridir. Bretton Woods sistemiyle dolar hâkim bir düzene geçilmesinden
dolayı ülkeler, karşılaşabilecekleri risklere karşı ihtiyatlı olmalıdırlar. Kur ve faiz riski tüm
4

Takasbank, Vadeli İşlemler, Takasbank Eğitim Yayınları No: 8, Kasım 1996, s:3
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gelişmekte olan ülkeler gibi ülkemizi de olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda vadeli işlem
piyasalarının sağladığı faydaları göz ardı etmemek gerekir.
Vadeli işlem piyasalarının, sağladığı faydalar bağlamında gereklilikleri şöyle ifade edebiliriz 5
Vadeli işlem piyasaları; portföy yöneticileri başta olmak üzere tüm yatırımcılara, portföy
seçiminde çok yönlülük ve dolayısıyla da riskin yayılması açısından değişik seçenekler sunar.
Vadeli işlem piyasaları; piyasa hakkında bilgi sahibi olup, yeterli sermayesi bulunmayan
taraflara kaldıraç oranı kullandırmak suretiyle küçük tutarlarla büyük pozisyon almalarını
sağlar.
Bu piyasalar spot piyasaların ihtiyaç duyduğu akışkanlığı sağlar.
Fiyat oluşum mekanizmasının tam rekabet piyasa koşullarına uyumlu olmasına ön ayak olur.
Yapılan sözleşmelerde gelecekte oluşabilecek riskler hususunda fiyat değişimlerinde
yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında koruma kalkanı rolü görür.
4. SONUÇ
Türkiye’de vadeli işlem piyasaları diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yetersiz
görülmektedir. VOB’un kurulmasıyla birlikte çeşitli atılımlar yapılsa da arzu edilen seviyenin
çok altında olduğu söylenebilir. Özellikle tarım yoğun alanların çok olduğu ülkemizde buğday
başta olmak üzere tüm hububat türlerinin vadeli işlem piyasalarında işlem görmesinin önündeki
engeller gözden geçirilmelidir. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması hatta teşviklerin
verilmesiyle kaliteli ürünlerin servis edileceği bir mekanizmanın kurulması gerekmektedir.
Özellikle kur ve faiz baskısının, dolaylı olarak da enflasyon baskısının olduğu ülkelerde vadeli
işlem piyasaları yaygınlaştırılarak, risklere karşı tedbir alınmalıdır. Tarım politikaları
oluşturulurken vadeli işlem piyasalarının daha efektif hale getirileceği bir sistem kurulmalıdır.
Okullarda vadeli işlem piyasaları ile tanıtıcı eğitimler düzenlenerek, farkındalığın sağlanması
amaçlanmalıdır. Yüksek lisans ve Doktora düzeyinde vadeli işlem piyasaları ile alakalı yapılan
tezler teşvik edilmelidir. Ülkelerin gelişmişlik göstergeleri incelendiğinde vadeli işlem
piyasalarında yakalanan derinliğin ne kadar önemli olduğu görülebilir. Vadeli piyasalarda işlem
gören ürün çeşitliliği arttırılmalı, küreselleşmenin etkisiyle köy haline gelen dünyayı komple
bir pazar olarak görülmelidir.

5

Vadeli İşlemler Piyasaları (Türev Piyasalar) – IMKB Eğitim Seti, İstanbul: IMKB Yayınları, 2010, s.11
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ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİNİN FİNANSAL TABLO
ANALİZİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Öğr. Gör. Dr. Yakup ASLAN
Bitlis Eren Üniversitesi, yakupaslan42@gmail.com
ÖZET
Uluslararası Muhasebe Standartları, işletmeyi takip eden taraflara işletmenin gerçek durumunu,
performansını, finansal parametrelerdeki başarısını sunmak için tasarlanarak uygulamaya
konmuştur. İşletmenin gerçek durumunu, performansını bilmesi son derece önemlidir.
Günümüz dünyasında birçok firma gerçek durumlarını iflasa giden yolda öğrenmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları bu bakımdan işletmelerin mali tablolarını oluştururken
seçecekleri yöntemlerin önemine vurgu yapmaktadır. Standartlar aynı zamanda yatırımcıların
alacakları kararlarda daha gerçekçi olabilmelerine olanak tanımaktadır. Finansal tabloların
hazırlık aşaması işletmeler başta olmak üzere tüm taraflar açısından son derece önemlidir.
Esasen hazırlanmış mali tabloların yorumlanması, doğru analiz edilebilmesi de bir o kadar
önem arz etmektedir. Çalışma tek düzen hesap planı dikkate alınarak hazırlanan mali tablolar
ile Uluslararası Muhasebe Standartları doğrultusunda hazırlanan finansal tabloların ne ölçüde
ayrıştığını, ne tür farklı bakış açılarının olduğunu ifade etmek için tasarlanmıştır. Ülkemizde
Borsa İstanbul’ da faaliyet gösteren firmaların mali tablolarını standartlar çerçevesinde
düzenlemeleri kanunen zorunlu kılınmıştır. Ancak halen ülkemizdeki meslek mensupları
üzerinde yapılan çalışmalara göre Uluslararası Muhasebe Standartları hakkında yeterince bilgi
sahibi olunamadığı görülmektedir. Bu standartlara uyum süreci halen sürmektedir. Standartlarla
birlikte finansal tablo analizlerinde daha karşılaştırılabilir, şeffaf, denetimde birlik gibi önemli
konularda uygulamada mutabakat hedeflenmektedir. Bu standartları anlamlı kılan bir diğer
konu da muhasebe kayıt esasından ziyade raporlama esaslı yaklaşımın benimsenmesidir.
Raporlama odaklı yaklaşıma yapılan vurgu muhasebe standartları kavramının, finansal
raporlama standartları şeklinde yaygın olarak kullanıldığı ifade edilebilir. Bu bağlamda yapılan
mali analizler, ilgili tüm taraflarca aynı şekilde yorumlanabilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, Uluslararası Muhasebe Standartları, Finansal Tablo
Analizi

INNOVATIONS OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING SYSTEMS
TO THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL TABLE
ABSRTACT
The International Accounting Standards are designed and implemented to provide the business
owners with the real status, performance and success of the financial parameters. It is very
important for the company to know its real status and performance. In today's world, many
companies learn their real situation on the road to bankruptcy. In this respect, the International
Accounting Standards emphasize the importance of the methods to be selected by the
enterprises in the preparation of their financial statements. Standards also allow investors to be
more realistic in their decisions. The preparation phase of the financial statements is of utmost
importance for all parties, especially the enterprises. Essentially, it is important to interpret the
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prepared financial statements and to analyze them correctly. The study is designed to indicate
to what extent the financial statements prepared in accordance with the Uniform Chart of
Accounts and the financial statements prepared in line with the International Accounting
Standards, and to what extent they have different perspectives. In our country, it is obliged by
law to regulate the financial statements of the companies operating in Borsa İstanbul within the
framework of standards. However, according to the studies carried out on the professionals in
our country, it is seen that they have not enough information about International Accounting
Standards. Compliance with these standards is still ongoing. It is aimed to reconcile in the
implementation of financial statements with the standards, in more comparable, transparent,
unity-like matters. Another issue that makes these standards meaningful is the adoption of a
reporting-based approach rather than accounting. Emphasis on reporting-oriented approach the
concept of accounting standards can be widely used as financial reporting standards. The
financial analyzes made in this context are intended to be interpreted in the same way by all
parties concerned.
Key Words: Financial Reporting, International Accounting Standards, Financial Statement
Analysis

1. GİRİŞ
Uluslararası Muhasebe Standartları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vasıtasıyla
2002 yılında dünya ile uyumlu olmak adına ‘Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ yayınlanmıştır.
Esasen bankacılık sektörünü ilgilendiren bu yönetmelikle birlikte 19 adet standart yürürlüğe
girmiştir. Hemen arkasından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 33 adet standardı ‘’Sermaye
Piyasası’nda Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’ini 2003 tarihinde Resmi Gazete’ de
yayınlamıştır (İbiş ve Özkan, 2006: 32-35). Yeni Ticaret kanununun yürürlüğe girmesiyle
standartların önemi artmıştır. Tüm dünya ile uyumluluk esası ile hareket etmesi öngörülen
standartların çevirileri yapılarak, ülkemizde de bu uyum sürecinin hızla tamamlanması ön
görülmektedir.
Wong raporu olarak bilinen Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından 2004
yılında sunulan raporda Uluslararası Muhasebe Standartlarına duyulan ihtiyacı şöyle
özetlemiştir (Wong, 2004):
* Yatırımcılara alacakları kararlar esnasında olabildiğince karşılaştırılabilir bilgi akışı sağlama,
* Yatırımcıların kendi ülkelerinin dışında yatırım yapma güdüsünü oluşturma,
* Sermaye maliyetlerinde iyileştirmeler yapma,
* Kaynakları daha etkin ve verimli kullanma ve
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* İktisadi kalkınmaya destek olma.
Bu rapor çerçevesinde esasen uygulamada birlik sağlanması esas kabul edilmektedir. Özellikle
farklı ülkelerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, yatırım kararı verdikleri ülkelerde bir
takım sorunlar yaşamaktadırlar. Bu bakımdan finansal raporlama standartlarındaki yenilikleri
ve farklılıkları bilmek oldukça önemlidir.
2. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ
ANALİZİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

FİNANSAL

TABLO

Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla finansal tablolara bakış açısı değişmiştir. Finansal
tablolar analizi işletmenin mali yapısını analiz etmek isteyen taraflar için son derece gerekli bir
analiz türüdür. Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla bu analizlerden ziyade, finansal
raporlamaya yüklenen önem dikkat çekmektedir.
2.1. Finansal Tablo ve Dipnotta Yer Alacak Bilgilerin Sunuluşunda Standart Raporlama
Olmaması
Tek düzen hesap planı çerçevesinde hazırlanan mali tablolardaki standart yapı, Uluslararası
Muhasebe Standartlarından sonra ortadan kalktığı söylenebilir. Bu durumun sebebi; önemlilik
kavramında saklıdır (Örten vd., 2013). Buna göre işletmeler önemli gördükleri hususları
raporlama kısmında ek başlıklar halinde, dilerlerse raporun dipnotlarında belirtebilirler.
Böylece analiz sonuçlarını raporlanma şekli önemli bir farklılık olarak göze çarpmaktadır.
Standartlarda ‘finansal tablo’ ifadesinden ziyade ‘finansal rapor’ ifadesinin vurgulanmasıyla
analiz kapsamının dar bir bakış açısından, geniş bir bakış açısına evrildiği görülebilir.
2.2. Finansal Tabloların Hedef Kitlesi
Standartlarla raporlamaya geçilmesiyle beraber görülen yeniliklerden en belirgini, finansal
tablolar hazırlanırken seçilen hedef kitlenin çok net olarak yatırımcı odaklı olduğudur.
Yatırımcılar işletmenin ihtiyaç duyduğu finansmanın ana kaynağı olarak görülmektedir (Özkan
ve Acar, 2010). Bu durumda finansal tablo analizlerinde yatırımcı merkezli bir yaklaşımın
benimsendiği, ihtiyatlılık kavramının yatırımcılar özelinde daha değerli hale geldiği
söylenebilir.
2.3. Konsolidasyona Dayalı Mali Tabloların Analizinde Ortaya Çıkan İkilem
‘TMS-27- Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar’ başlıklı standartta mali tablolar analizinde
bir işletmenin mali tabloları raporlanırken, bireysel ve konsolidasyon olarak düzenlenmesine
yapılan vurgu önem arz etmektedir. Örneğin; Sabancı grubu mali tablolarını Sabancı Grup
olarak tüm birimlerinin, alt şirketlerinin tümünü tek bir mali tabloda düzenlemesi konsolide
edilmiş finansal tabloları ortaya çıkarmaktadır. Yine Sabancı Grupta faaliyet gösteren Lassa
özelinde hazırlanan finansal tablo bireysel finansal tablo olarak ele alınmaktadır.
2.4. Finansal Tablo Analizinin Dinamik Bir Yapıya Bürünmesi
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Standartlarla birlikte esasen standart kalemlerinde sürekli değişiklikler yapıldığı görülmektedir.
Bu durum finansal raporlama- finansal analiz hususunda bazı zorlukları da beraberinde
getirmektedir. Burada standartlardaki değişiklikler ele alınırken yürürlük tarihi verilmesi, bir
takım sorunları önleme açısından önemlidir.

2.5. Seçilecek Muhasebe Politikasında İşletme Yönetimine Sağlanan Esneklik
Uluslararası Muhasebe Standartları çerçevesinde ele alınan Standartlar irdelendiğinde,
işletmenin seçeceği politikalarda özgür bırakıldığı görülebilir. Her ne kadar kötü kullanıma
müsait bir durummuş gibi görünse de tutarlılık ilkesi gereğince işletmeler, seçtikleri muhasebe
politikalarında özenli davranmak durumundadır.
Bu esneklik karşılaştırılabilirlik ilkesinin olumsuz etkilenmesine ön ayak olabilir. Aynı sektör
ve büyüklükteki işletmelerin, seçmiş oldukları muhasebe politikalarındaki farklılıktan dolayı
karşılaştırılabilirlik noktasındaki yaşanan sorundur (Özkan ve Acar, 2010). Bu bakımdan kural
bazlı muhasebe politikaları, karşılaştırma yapılırken uygulamada birliği sağlayabilmektedir
(Schipper, 2003).
2.6. Raporlama Şeklinde Görülen Yenilikler
Uluslararası Muhasebe Standartlarının hedeflediği konulardan biri sunulan bilgilerin
olabildiğince kolay, anlaşılır ve sade olmasıdır. Bu bakımdan dış denetime tabi tutulan finansal
raporlar incelenirken, denetçinin arzu ettiği her türlü bilgi raporlarda ele alınmalıdır. Bu
bakımdan finansal bilgi sunulurken farklı raporlama formatları önerilmiştir (Örten vd., 2013).
Raporlama yapılırken standartların en çok dikkat çektiği konulardan birinin dipnotlar olduğu
görülebilir. Çünkü dipnotlar açıklamaların en yoğun yapıldığı gerçeğe uygun hazırlanmış veri
setleri olarak nitelendirilebilir.
2.7. Bilanço Yerine Finansal Durum Tablosu Kavramının Kullanılması
Tablonun adının finansal durum tablosu olarak ele alınmasının yegâne sebebi, açıklanan
bilginin bir muhasebe çıktısı olarak görülmesi istenmemektedir. Zira finansal durumun
açıklandığı bir rapor olarak görülme arzusudur. Muhtemeldir ki; standartların muhasebe
standartları olarak kullanılmasından ziyade raporlama standartları olarak kullanılması
istenmektedir.
2.8. Standartların Doğası Gereği Yeni Tablo Kalemleri
Standartlarla birlikte yapılan analizlerin yoğunluğu da değişmiştir. Örneğin, Standart öncesinde
yapılan vadeli satış bilançoda hasılat olarak yorumlanarak kaydedilirken, TMS 18- Hasılat
standardına göre para kasaya giriş yaptığında hasılat olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda
ele alınan yeni standart kalemleri çerçevesinde ortaya çıkan raporların yoğunluğu da
artmaktadır.
2.9. Nakit Akış Tablosuna Yüklenen Değer
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 603

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
Standart öncesi Nakit akım tablosu olarak muhasebenin düzenlemesi gereken 7 tablodan biri
olarak ele alınan ve tahakkuk esasına göre çalışan bu tablo türü Uluslararası Muhasebe
Standartları çerçevesinde farklı yorumlanmaktadır. Bu durum finansal raporlamayı da
doğrudan etkilemektedir. Zira standartlarda TMS-7 Nakit Akış Tabloları olarak başlı başına bir
standartta ele alınmaktadır. Prensip olarak nakit esasına göre çalışmaktadır (Özkan ve Acar,
2010). Bu nokta da işletmeler elde ettikleri gelirleri nakit akışlarının ne kadarının işletmenin
faaliyetlerinden kaynaklandığı, işletmenin performansı hakkında bilgi vermesi hususunda
oldukça önemlidir. Nakit akış tablosu işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak ayrı ayrı
raporlanıyor olması, işletmenin likiditesi hakkında çok yönlü bilgi sahibi olmasına katkı
sunmaktadır.
3. SONUÇ
Uluslararası Muhasebe Standartları kavramının, görece Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu durum raporlamaya verilen önemi
göstermektedir. Standartlarda beraber yatırımcı odaklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir.
Finansal Tablolar Analizinin tüm tarafları standartlara adapte olmalıdır. Ülkemizde halen
birçok meslek mensubu standartlar hakkında bilgi sahibi değildir. Uygulamada birlik için tüm
işletmelerin finansal tablolarını standartlar çerçevesinde düzenlemeleri sağlanmalıdır. Sürekli
standartlar üzerinde değişimler yapılmamalıdır. Finansal tablo analizinde gerçekleşen
değişimler, işletmelerce iyi yorumlanmalıdır. İç denetim birimleri başta olmak üzere, muhasebe
departmanlarının gerekli eğitimi alarak standartlara uyumu sağlanmalıdır. Özellikle
yatırımcılara sunulan raporlar, olabildiğince sade ve anlaşılır olmalıdır. Üst yönetimin finansal
tablo analizlerine getirilen yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaları, alacakları kararlarda
yöneticilere yardımcı olacaktır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
vasıtasıyla yapılan değişiklikler, tarafların anlayabileceği sadelikte olmalıdır. Standartların
özündeki raporlama anlayışının işletmeler açısından getirileri gözardı edilmemelidir. Uyum
sürecinin tamamlanarak tüm işletmelerin standartlara entegre olması sağlanmalıdır.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı egzersiz yapma alışkanlığı edinmiş 35-45 yaş arası kadınların stresle
başa çıkma yollarını arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Araştırmaya 89 kadın üye katılmıştır.
Kadınların stresle başa çıkma davranışlarını belirlemek için stresle başa çıkma ölçeği (SBÖ)
kullanılmıştır. Araştırma da elde edilen veriler, betimsel istatistik, hotelling T kare ve anova
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda kadınların stresle başa çıkmada öncelik
sırasına göre; birinci önceliği Büyüme-olgunlaşma ve planlı davranış, ikinci önceliği
Duygularını kontrol etme, üçüncü önceliği Çaresiz bir şekilde yardım arama, dördüncü
önceliği içinde bulunduğu durumu Kabullenme ve en son tercih ettiği yöntem ise kaderci
düşünmek ve Duygularını gizlemektir. Kadınlarda genel olarak en fazla kullanılan başa çıkma
stratejileri; Büyüme ve olgunlaşma (2.91), Planlı davranış (2.86), Duygu kontrolü (2.69) ve en
az kullanılan başa çıkma stratejisi ise gizleme ve saklama (2.17) olarak bulunmuştur. Anova
sonuçları incelendiğinde stresle başa çıkabilme özelliklerinin her biri için, egzersiz yapma
alışkanlığı kazanmış kadınların kadercilik anlayışının babanın alışkanlığına göre, duygularının
kontrol edebilmesinin dini vecibelerini yerine getirme düzeyine göre, planlı
davranabilmesinin annelerinin öğrenim durumuna göre ve bir kamu kurumunda çalışıp
çalışmamasına göre anlamlı farklılıklar gösterdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Stres, Stresle Başa Çıkma, Egzersiz

STRESS EXAMINATION LEVELS OF WOMEN BETWEEN 35-45 YEARS OF
EXERCISE
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the relationship between the stress of coping with stress in
women aged 35-45. 89 female members participated in the study. The stress coping scale was
used to determine the coping behaviors of women. The data obtained from the research were
analyzed by using descriptive statistics, hotelling T square and anova. As a result of the
research, the priority of women in dealing with stress is; The first priority is growthmaturation and planned behavior, the second priority The control of emotions, the third
priority The search for help in a desperate manner, The acceptance of the situation in the
fourth priority, and the last preferred method is to think fatally and hide their emotions. The
most commonly used coping strategies in women are; Growth and maturation (2.91), Planned
behavior (2.86), Emotion control (2.69) and least used coping strategy were found to be
hiding and storing (2.17). When Anova's results are examined, it can be said that the fatalistic
understanding of the women who have gained the habit of exercising, according to the father's
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habit, can control their emotions according to their level of fulfillment of their religious
obligations, according to their mothers' educational level and whether they work in a public
institution or not.
Keywords: Stress, Coping with Stress, Exercise
1.GİRİŞ
Stres bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, iş verimini, başka insanlarla
ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Stres durup dururken kendiliğinden oluşmaz. Stresin
oluşması için insanın içinde bulunduğu ya da hayatını sürdürdüğü ortam veya çevrede
meydana gelen değişimlerin insanı etkilemesi gerekmektedir (Eren, 2001, s. 291).
Stres olgusu ile birçok disiplin uzun yıllardır ilgilenmekte, psikoloji, nöroloji, fizyoloji,
sosyoloji, antropoloji, biyokimya, endokrinoloji ve immünoloji gibi pek çok alan stres olgusu
üzerinde çalışmaktadır. Stres çalışmalarının esası, stresin elektro fizyolojik, nöro kimyasal,
endokrin ve immünolojik ilişkileri gibi psiko biyolojik olgulara odaklanmıştır. Stresin bir
sonucu olarak performans, bilişsel işleyiş, duygusal yaşam ve sosyal işleyiş gibi; stresli yaşam
olayıyla başa çıkma ve stresin etkilerini azaltmak için yapılan terapötik ve önleyici
müdahaleler gibi psikolojik ve sosyal olgular da çok dikkat toplamıştır (Steinberg ve
Ritzmann, 1990).
Stres tepkisi veya değişimlere uyum süreci, kısa veya uzun bir dönemde organizmayı tehdit
etme yolu ile bireye çeşitli zararlar verir. Strese karşı verilen tepkiler, uzun bir zaman dilimi
içinde çeşitli hastalıkların gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir. Bu hastalıklar baş ağrısı,
yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi bedensel hastalıklar olabildikleri gibi, psikolojik
veya zihinsel hastalıklar da olabilir (Aksoy ve Kutluca2005).
Genel anlamda stres; bireyde baskı, çaresizlik, engellenmiş hissi yaratan, kişiye zor gelen
üzüntü verici olaylardır (Tuğrul, 2000). Stres alarm, direnç ve tükenme olmak üzere üç
aşamada gerçekleşir organizma tehlike hissettiği anda alarm durumuna geçer, tehlike hala
sürerse fiziksel olarak tepkide bulunur ve aynı zamanda uyum sağlamaya çalışır, tehlike
geçmezse bir süre sonra organizma tükenir (Selye, 1973). Bedensel ve ruhsal olarak canlının
kendisine tehdit olarak algıladığı veya zorlandığı durumlarda ortaya çıkan stres karşısında
hem bedensel hem de psikolojik olarak kişide pek çok değişikliğe neden olabilmektedir
(Baltaş & Baltaş, 1999).
Günümüzde yaşanılan stresin nedenleri olarak; teknolojik, ekonomik, politik ve sosyal
alanlarda yaşanılan değişim ve bunun sonucunda bu yeni durumlara uyum sağlama, toplumun
başarıya odaklanması nedeniyle yaşanılan zorlanma sayılabilir. Ancak bu nedenleri sonsuza
sayıda arttırmak mümkündür, çünkü her insanın yaşadığı stresin nedeni kişiye özeldir. Kısaca,
stres kaynağı değişse de ilk insandan 12 günümüze insanoğlunun strese gösterdiği tepkide pek
fazla bir değişiklik yoktur (Akman, 2004).
Her birey farklı nedenlerden, kaynaklı stres yaşamaktadır. Bir bireye stres yaratan durum
diğer bir bireyde aynı etkiyi yaratmamaktadır. “Stres bireyler üzerinde etki yapan ve onların
davranışlarını, iş verimini, başka insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Stres durup
dururken ve kendiliğinden oluşmaz. Stresin oluşması için insanın içinde bulunduğu ya da
hayatını sürdürdüğü ortam veya çevrede meydana gelen değişimlerin insanı etkilemesi
gerekmektedir. Ortamdaki değişmelerden her birey etkilenmesine etkilenir, ancak bazı
bireyler daha çok ve daha hızlı etkilenirken, bazıları ise daha az ve yavaş etkilenir” (Eren,
2001, s. 291).
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2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Örneklem
Çalışmaya Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Yenimahalle Aile Yaşam Merkezine üye
olan ve aktif olarak spor yapan 35-45 yaş aralığındaki kadınlar katılmıştır. Merkeze üye 800
kadından çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 89 kişi seçilerek stresle baş etme ölçeği
doldurtularak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.
2.2.Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, nicel araştırma modellerinden tekil tarama ve ilişkisel tarama modeline uygun
olarak düzenlenmiştir. Karasar’a göre (2012) tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan
bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tekil tarama
modeli, değişkenlerin tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesini amaçlar.
İlişkisel tarama modeli ise, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığı
ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2012: 79-81).
2.3.Veri Toplama Aracı
Stresle baş etme ölçeği (SBÖ): Folkman ve Lazarus’un geliştirdiği ‘başa çıkma yolları
envanteri’ (Ways of coping checklist- WCC), ölçeğin Türkçe uyarlaması Siva tarafından
yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa katsayısı ile hesaplanmış ve güvenirlik
katsayısı tüm grupta 0.90 olarak bulunmuştur. Kültüre özgü maddeler eklenerek madde sayısı
66’dan 74 ‘e çıkarılmıştır. 7 tane alt ölçeği bulunmaktadır; planlı davranış, kaderci duygu
kontrolü, gizleme-saklama, kabullenme, büyüme-olgunlaşma ve çaresizlik-yardım aramadır
(Siva,1991).
Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan veriler, SPSS for Windows 15.0 proğramı kullanılarak analiz edilmiştir.
Demografik sorulara frekans analizi uygulanmış, araştırmanın temel amacı olan, 35-45 yaş
arası kadınların stresle başa çıkma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ‘t-testi’
ile analiz edilmiştir. Ayrıca betimsel istatistik, korelasyon ve anovayla hesaplanmıştır.
Araştırma hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir.

3.BULGULAR
Tablo-1: Egzersiz Yapma Alışkanlığı Kazanmış Kadınların Stresle Başa Çıkma
Davranışlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
STRESLE BAŞA
ORTALAM
ÇIKMA ÖZELİKLERİ
A

STANDART
SAPMA

Büyüme ve Olgunlaşma

2,91

,456

Planlı Davranış

2,86

,401

Duygu Kontrolü

2,69

,428

Çaresizlik ve Yardım.A.

2,52

,366
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Kabullenme

2,34

,416

Kadercilik

2,21

,350

Gizleme ve Saklama

2,17

,628

Egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış bayanların stresle başa çıkma stratejileri ile ilgili
sonuçlara bakıldığında (Tablo-1) en çok kullanılan başa çıkma stratejileri; Büyümeolgunlaşma, planlı davranış ve duygularını kontrol etme, en az kullanılan ise gizleme-saklama
ve kadercilik olarak bulunmuştur.

Tablo 2 : Hotelling T Kare Test İstatistiği Sonuçları
HOTELLİNG
T KARE
226,553

F

35,613

SD1

SD2

6

83

ANLAMLILI
K DÜZEYİ
(P)
,000

Tablo 2’ de elde edilen istatistiksel sonuçlara göre , Hotelling T Kare kullanılarak elde edilen
F değeri 35,613 (p=0,00<0,05) olup, % 95 güven düzeyinde egzersiz alışkanlığı kazanmış
bayanların stresle başa çıkma özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
olduğu söylenebilir.
Farklılığı hangi özellik ya da özelliklerin yarattığını anlamak için Tablo 1’ deki öncelik
sıralaması dikkate alınarak ardışık özellikler arasında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde
edilen Kısmi-t değerleri Tablo 3’ deki gibidir.
Tablo 3 incelendiğinde, Büyüme ve Olgunlaşma ile Planlı Davranış arasında (p=0,124>0,05)
ve Kadercilik ile Gizleme ve saklama arasında (p=0,679>0,05) istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir. Planlı davranış, Duygu kontrolü, çaresizlik-Yardım Arama,
Kabullenme ve Kadercilik (p<0,05) özellikleri ise istatistiksel olarak anlamlı farklılığa sahip
özelliklerdir.
Tablo 3 : Stresle Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İkili Karşılaştırmalar
İKİLİ KARŞILAŞTIRMA GRUPLARI

KISMİ-t SD

ANLAMLILIK
DÜZEYİ (P)

Büyüme ve Olgunlaşma - Planlı Davranış

-1,553

88

,124

Planlı Davranış - Duygu Kontrolü

3,420

88

,001

Duygu Kontrolü - Çaresizlik ve Yardım
2,763
Arama

88

,007

Çaresizlik
ve
Kabullenme

88

,000

Yardım
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Kabullenme - Kadercilik

-3,618

88

,000

Kadercilik - Gizleme ve Saklama

,679

88

,499

Tablo 4 : Stresle Başa Çıkma Özelliklerinin Öncelik Sıralamasını Dikkate Alarak Elde Edilen
Model
GRUP

STRESLE BAŞA ÇIKMA ÖZELLİKLERİ

Birinci Öncelik

Büyüme ve Olgunlaşma ve Planlı Davranış

İkinci Öncelik

Duygu Kontrolü

Üçüncü Öncelik

Çaresizlik ve Yardım Arama

Dördüncü Öncelik

Kabullenme

Beşinci Öncelik

Kadercilik ve Gizleme-Saklama

Tablo 4’de ise Tablo 3’de elde edilen ikili karşılaştırmalar dikkate alınarak, stresle başa çıkma
özelliklerini öncelik sıralamasına göre gruplayan bir model elde edilmiştir. Bu modele göre,
egzersiz alışkanlığı kazanmış bayanların stresle başa çıkmada birinci önceliği BüyümeOlgunlaşma ve Planlı davranıştır. İkinci önceliği; Duygularını kontrol etme, Üçüncü önceliği;
çaresiz bir şekilde yardım arama, Dördüncü önceliği; içinde bulunduğu durumu kabullenme
ve en son tercih ettiği yöntem ise Kaderci düşünmek ve duygularını gizlemektir.

Tablo 5 : Stresle Başa Çıkma Özelliklerinin Pearson Korelasyon Matrisi
PLANL KADE DUYGU
I
R.
KONTRO
DAVR
LÜ
ANIŞ

PLANLI
DAVRAN
IŞ

GIZLE
ME VE
SAKLA
MA

1

,180

,348(**)

,125

89

,091
89

,001
89

,245
89
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KADER.

,639(*
*)
,000
89

1

,180

,308(**)

89

,091
89

,003
89

1

,079

89

,463
89

,000
89

,001
89

,931
89

1

,230(*
)

,130

,093

89

,030
89
1

DUYGU
KONTRO
LÜ

GIZLEM
E VE
SAKLAM
A

89

CARESIZ
.
VE
YARD.

*p<0,05

,570(**)

,028
89

,000
89

,395(*
,338(**)
*)

KABULL
EN.

BÜYÜME
VE
OLGUN.

,232(*)

-,009

,223
,387
89
89
,433(**) ,319(**)
,000

,002

89

89

1

,236(*)

89

,026
89
1

89

**p<0,01

Tablo 5 incelendiğinde, en yüksek ilişki Planlı Davranış ile Büyüme-Olgunlaşma arasındaki
pozitif ilişkidir (r=0,749; p=0,00<0,01). Yani; egzersiz alışkanlığı kazanmış bayanlar
olgunlaştıkça, stresle başa çıkmak için daha planlı davranmaktadırlar. Kadercilik ile
Kabullenme arasındaki ilişki miktarı da r= 0,639 (p=0,000<0,01) olup istatistiksel olarak
önemlidir. Yani; stresle başa çıkmada, kadercilik anlayışı arttıkça, içinde bulunduğu zor
durumu kabullenme de artmaktadır. Benzer biçimde, kadercilik ile Çaresizlik-Yardım arama
arasındaki ilişki r= 0,570 (p=0,000<0,01) anlamlı olup, bu da kadercilik anlayışı arttıkça
kişinin çaresiz bir şekilde çevresinden yardım istemesinin de artacağını göstermektedir.
Arasındaki ilişki miktarı 0,3 ile 0,5 arasında ve istatistiksel olarak anlamlı olan (p<0,01) zayıf
ilişkiler görülebilir. Bu ilişkiler incelendiğinde; egzersiz alışkanlığı kazanmış bir bayanın
stresle başa çıkmada, planlı davranışı seçmesi onun belirli bir ölçüde duygularını kontrol
ettiğini ve içinde bulunduğu durumu kabullendiğini göstermektedir. Duygularını kontrol eden
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bir bayan ise, az da olsa olgun ve içinde bulunduğu durumu kabullenen bir bireydir. İçinde
bulunduğu durumu kabullenen bir bayan ise belirli bir düzeyde olgunlaşmış demektir. Fakat
nadiren de olsa çaresiz bir biçimde çevresinden yardım isteyerek de içinde bulunduğu stresli
durumdan kurtulmaya çalışır. Benzer biçimde, kişi kaderci yaklaşıyorsa belirli bir düzeyde
duygularını gizleyecektir.
Arasındaki ilişki miktarı 0,2 ile 0,3 arasında ve istatistiksel olarak anlamlı olan (p<0,01) çok
zayıf ilişkiler mevcuttur. Bu ilişkiler; Planlı Davranış ile Çaresizlik -Yardım Arama (r=0,275;
p=0,09<0,01), Kadercilik ile Büyüme-Olgunlaşma (r=0,232; p=0,028<0,05), GizlemeSaklama ile Kabullenme (r=0,230; p=0,03<0,05) ve Büyüme- Olgunlaşma ile ÇaresizlikYardım Arama (r=0,236; p=0,026<0,05) davranışları arasındaki ilişkilerdir.
İstatistiksel olarak anlamlı olmayan (p>0,05) ilişkiler mevcuttur. Öyleyse, Planlı Davranış ile
Kadercilik (p=0,091>0,05), Planlı Davranış ile Gizleme-Saklama (p=0,245>0,05), Kadercilik
ile Duygu Kontrolü (p=0,091>0,05), Duygu Kontrolü ile Gizleme-Saklama (p=0,463>0,05),
Duygu Kontrolü ile Çaresizlik-Yardım Arama (p=0,931>0,05), Gizleme-Saklama ile
Büyüme-Olgunlaşma (p=0,223>0,05) ve Gizleme-Saklama ile Çaresizlik-Yardım Arama
davranışları arasında %95 güvenle, bir ilişki olmadığı söylenebilir.
4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Stresli durumlarda egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış 35-45 yaş arası kadınların başa çıkma
stratejisini demografik özelliklerine göre belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın bulguları
daha çok bilişsel ve davranışsal stratejiler kullandığını göstermektedir. Araştırmanın sonucuna
göre; Egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış 35-45 yaş arasındaki bayanlar, stresle başa
çıkmanın öncelikle belirli bir süreçten geçerek Büyüme-Olgunlaşma olduğunu
düşünmektedirler. Öyleyse, stresle başa çıkmak için öncelikle belirli bir zamanın geçmesi, bu
zaman içerisinde ise bireyin yaşadığı olaylardan dolayı olgunlaşması gerekmektedir. Bireyin
büyümesi ve olgunlaşması ile aynı derecede önemli olan diğer bir stresle başa çıkma özelliği
ise planlı davranıştır. Doyne ve ark.(1987) yapmış oldukları çalışmada 40 yaş üzeri kadınlara,
8 haftalık egzersiz programı uygulanmış, bir grup kadına aerobikle birlikte koşma aktivitesi,
diğer bir gruba aerobiksiz ağırlık kaldırma yaptırılmıştır. Her iki egzersiz çalışmasında
kadınlar da belirgin bir şekilde stresi engellediği saptanmıştır. Uçman (1990) “Ülkemizde
çalışan kadınlarda stresle başa çıkma ve psikolojik rahatsızlıklar” adlı araştırmasında çalışan
kadınların, erkeklere oranla daha fazla ruhsal sorun gösterdiğini ama stresle başa çıkma
yollarının kullanımında önemli bir farklılığını saptamıştır. Planlı davranışın etkili bir stresle
başa çıkma yolu olduğu ve psikopatolojinin azalması ile paralellik gösterdiği görülmüştür.
Büyüme- Olgunlaşma ile planlı davranış arasındaki korelasyonun r=0,749 değerine sahip
olduğu göz önüne alındığında, bireyin planlı davranmasının onun olgunlaşmasına ve bundan
dolayı bir ölçüde yaşlanmasına bağlı olduğu söylenebilir. Çetin ve kuru (2010), kız
öğrencilerin stres kaynaklarına karşı hem sosyal destek arama hem de problem odaklı başa
çıkma eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Koruç ve ark. (2006) Stresle başa çıkma
stratejisinin kullanılmasında cinsiyet açısından farka bakıldığında kadın sporcuların en çok
planlı davranış, büyüme- olgunlaşma ve çaresizlik- yardım aramayı kullandığı görülmektedir.
Bu bulgu çalışmamızı destekler niteliktedir. Egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış 35-45 yaş
arasındaki kadınlar aslında, stresle başa çıkmak için belirli bir ölçüde yaşlanmak gerektiğini,
orta yaşlıların gençlere göre stresle başa çıkmada daha yeterli olduklarından kaynaklanabilir.
Egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış 35-45 yaş arasındaki bayanlar, stresle başa çıkabilmek
için ikinci sırada duygu kontrolü ve üçüncü sırada çaresizlik ve yardım arama yollarını
sıklıkla kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 4). İlgar (2001), California üniversitesi’nde
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yapılan bir araştırmada araştırmacılar kadınların, zorlandıkları zamanlarda şikayet etmek ya
da sinirlenmek yerine sorularını tartıştıklarını ve ailelerinden, arkadaşlarından yardım
istediklerini ortaya çıkarmışlardır. Yani; egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış kadınlar olaylar
karşısında ani tepkiler vermeyip, sabırlı davranarak sorunları çözmeye çalışmaktadırlar.
Fakat, sık sık da çaresiz kalıp, içinde bulundukları stresli durumdan kurtulmak için
çevresinden yardım alma ihtiyacı da doğal bir sonuçtur. Ptacek,J.T., Smith,R.E ve
Dodge,K.L.,(1994) kadınların stresle başa çıkmada yardım arama (sosyal destek) aldıkları
ortaya çıkmıştır. Helgeson (2011), kadınların sosyal destek ve yardım alarak stresle başa
çıkabildikleri sonucuna varmışlardır.
Dördüncü sıradaki stresle başa çıkabilme özelliği Kabullenme ve Beşinci sıradaki özellik
Kadercilik ile Gizleme ve Saklama (Tablo 4) ise, ara sıra kullanılan yöntemlerdir. Yani, 35-45
yaş arası egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış bayanlar stresli bir durum karşısında içinde
bulunduğu durumu kabullenmekte güçlük çekmekte olup, olaylar karşında nadiren kaderci de
davranmaktadırlar (Tablo 5; r=0,639). Perloff (1983) yılında yaptığı çalışmada kişinin stresli
durumlarını, kaderciliği kullanarak başa çıktıklarını söylemiştir. Bu çalışmayla paralellik
göstermektedir. Ayrıca, karşılaştığı stresli durumu çok fazla gizleme ve saklama yoluna
gitmeyip, kendilerini ifade ettikleri söylenebilir (Akt. Resick (2001)).
Çalışmada elde edilen bulgular egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış kadınların stresle başa
çıkma özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.
Buradan hareketle egzersiz yapmak, kadınların stresle başa çıkmada pozitif yönde olumlu
etkilerinin olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış 35-45 yaş arasındaki kadınların, stresle
başa çıkmada öncelikli olarak Büyüme-Olgunlaşma düzeylerinin yüksek olduğunu
görülürken, planlı davranmalarının olgunlaşmalarına ve bundan dolayı bir ölçüde yaşlarının
ilerlemesine bağlı olduğunu, bunun da orta yaşlıların gençlere göre stresle başa çıkmada daha
yeterli oldukları söylenebilir. Kadınların Kabullenme, Kadercilik, Gizleme ve Saklama
boyutlarını ara sıra kullandıkları yöntemler olduğu görülmektedir. Bunların yanında
kadınların stresli bir durum karşısında içinde bulunduğu durumu kabullenmekte güçlük
çekmekte olup, olaylar karşında nadiren kaderci de davrandıkları görülmektedir. Çalışmada
elde edilen bulgular egzersiz yapma alışkanlığı kazanmış kadınların stresle başa çıkma
özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Buradan
hareketle egzersiz yapmak, kadınların stresle başa çıkmada pozitif yönde olumlu etkilerinin
olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla hayatımıza girmesiyle, insanoğlunun yaşam ve iletişim
şekillerinde önemli değişiklikler olmuştur. Bu iletişim değişikliklerinin en önemlilerinden birisi
de sosyal medya platformları kullanımıdır. Sosyal medya, kullanıcıların birbirleriyle bilgi,
görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak etkileşim kurmaları için olanak sağlayan mobil online araçlar
ve web siteleri olarak tanımlanabilir. Günün büyük bir bölümünde vakit geçirdiğimiz, eğlence,
oyun, alışveriş, sohbet, haberleşme ve benzeri gibi amaçlarla kullanılan bu platformlar sadece
eğlenmek amacında kalmamış aynı zamanda girişimciler ve işletmeler için önemli bir reklam
ve propaganda aracına da dönüşmüştür. Günümüz başarılı işletmelerin ve markaların sosyal
medya platformlarını oldukça sık ve etkili bir biçimde kullandıkları ve bu sayede başarı elde
ettikleri yapılan çalışmalarda ve açıklamalarda belirtilmektedir.
Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, sosyal medya platformlarının tüketicilerin satın alma
davranışlarında ne gibi bir rolü olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla, Malatya Turgut Özal
Üniversitesi önlisans öğrencileri üzerinde anket yoluyla birinci elden veriler toplanarak
inceleme yapılmıştır. Öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklıkları ve sosyal medyayı alışveriş
amacıyla kullanımları incelenerek, tüketim davranışlarında sosyal medyanın rolü ortaya
konmaya çalışılmıştır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2018 yılında yeni kurulan bir
üniversitedir ve çoğunlukla meslek yüksekokullarından oluşmaktadır. Bu nedenle öğrenci
sayısı (2.500 öğrenci) azdır. Bu sayının tamamına ulaşılmaya çalışılmış, her meslek
yüksekokuldan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile öğrenciler seçilmiştir. Hatalı ve eksik
cevaplandırılmış anketler çıkarıldıktan sonra 403 anket ile veriler analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda, sosyal medya ile tüketici davranışları arasında önemli bir ilişki
olduğu, işletmelerin tüketicilerin davranışlarını yönlendirmek için sosyal medyayı sıklıkla
kullandığı, öğrencilerin sosyal medya reklamlarından etkilendiği ve ürün ve hizmet satın
alırken sosyal medyayı dikkate aldığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Tüketici Davranışları, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
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THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN CONSUMER BEHAVIORS; AN APPLICATION
ON MALATYA TURGUT OZAL UNIVERSITY STUDENTS

ABSTRACT
With the rapid introduction of information and communication technologies into our lives, there
have been significant changes in human life and communication. One of the most important
changes in this communication is the use of social media platforms. Social media can be defined
as mobile online tools and websites that allow users to interact with each other by sharing their
knowledge, views and interests. These platforms, which we spend time in most of the day,
which are used for entertainment, games, shopping, chat, communication and similar purposes,
have not only aimed to have fun, but have also become an important advertisement and
propaganda tool for entrepreneurs and enterprises. In today's successful businesses and brands,
social media platforms are used frequently and effectively, and thus they are successful in the
studies and explanations.
In this context, the aim of this research is to determine the role of social media platforms in
consumer buying behavior. For this purpose, first hand data were collected and analyzed on the
associate students of Malatya Turgut Ozal University. Social media usage frequencies of
students and social media use of shopping media were examined and the role of social media
in consumption behaviors was tried to be explained. Malatya Turgut Ozal University is a newly
established university in 2018 and it consists mostly of vocational schools. Therefore, the
number of students (2,500 students) is small. This number was tried to be reached and students
were selected from each vocational college with simple random sampling method. Data were
analyzed with 403 questionnaires after removing the wrong and missing answers. As a result
of the research, it has been observed that there is a significant relationship between social media
and consumer behaviors, businesses use social media frequently to direct consumer behavior,
students are affected by social media advertisements and take social media into consideration
when purchasing products and services.
Key Words: Social Media, Consumer Behavior, Malatya Turgut Ozal University
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1. GİRİŞ
İnsanoğlu var olduğu günden beri iletişim kurma çabası ve arzusu içerisindedir. Fiziksel olarak
birbirinden uzak olan insanların birbirleriyle güvercin ve duman sayesinde iletişime
geçebildikleri eski çağlardan beri insanoğlu iletişimlerini daha kaliteli bir şekle dönüştürmek
adına sürekli çalışmalar yapmıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber iletişim şekilleri
çeşitlenmiş, artık dünyanın farklı yerlerindeki insanlar birbirleriyle eş zamanlı, yüz yüze
iletişim kurma imkânlarına sahip olmuşlardır.
Hiç kuşkusuz sosyal medya bu yeni iletişim araçlarından biri olmuştur. İnternet teknolojisine
bağlı olarak artan sosyal medya platformu sayısındaki artış sosyal medya kullanımı da doğru
orantılı bir şekilde etkilemiştir. Özellikle taşınabilir cihazların internet bağlantısına
kavuşmasıyla birlikte sosyal medya kullanımı tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de son
derece hızlı bir şekilde artmıştır. We Are Social şirketinin hazırladığı Digital in 2017 Global
Overview raporuna göre Türkiye’de sosyal medyayı aktif kullananlar toplam nüfusun %60’ına
ulaşmıştır. Bu rakam aynı şirketin bir önceki yıl yaptığı Digital in 2016 Global Overview
raporuna kıyasla, ülkemizde sosyal medya kullanımının 1 yıl içerisinde %14 arttığını gözler
önüne sermektedir. Aynı araştırmanın 2017 raporuna göre ülkemizde sosyal medyayı
kullananlar günlük ortalama 1 saatlerini bu platformlarda harcamaktır. Ülkemizde sosyal
medyanın böylesine aktif kullanılması birçok alanda olduğu gibi tüketici davranışlarını da
etkilemektedir. İşletmelerin sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaları, sosyal medya
üzerinden ürün/hizmet tanıtımı ve reklamları gibi faaliyetlerde bulunmaları bu tüketici
davranışlarını etkileyen ana sebepler olarak ortaya çıkmaktadır.
Sosyal medya sosyal aktörlerin çok yönlü, anlık ve uyumlu iletişim kurmalarını ve
paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Sosyal medya, bütünsel ve çatı bir kavramdır.
(Karikari vd., 2017: 70). Bu çatı altında Facebook, Twitter, YouTube, Whatsapp, Facebook
Messenger, Instagram, LinkIden, Blogs, Wchat, Tmblr, Google+, WordPress, Qzone, Flickr,
Ning, Skype, Symbaloo, Diggo, ZuiTube, Picasa, WeeWorld, Webkinz World, Club Penguin,
ve Playstation Network gibi en çok kullanılanlarından en azına kadar uzunca bir sosyal medya
araçları bulunmaktadır (Çalış Duman ve Aksoğan, 2018: 1625).
Sosyal medya araçları ile tüketici davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu yapılan
çalışmalar ve gözlemler doğrultusunda ortaya konmuştur. Bu araştırma da sosyal medyanın,
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde öğrenim gören önlisans öğrencilerinin tüketici
davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla literatüre katkı sunmayı hedeflemektedir.
Araştırmada anket yöntemi kullanılarak, öğrencilerin sosyal medya ve tüketim davranışları
incelenerek, veriler ve analizler doğrultusunda bulgular ortaya konmuştur.
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu bölümde, çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın; amaç, kapsam ve
metodolojisine ilişkin bilgiler ile uygulanan anket sonucu elde edilen veriler değerlendirilmiş
ve elde edilen bulgular paylaşılmıştır.
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kullanımının tüketici davranışları üzerindeki etkilerini
incelemektir. Bu bağlamda sosyal medya kullanımının tüketici davranışları üzerine etkileri
cinsiyet, yaş, gelir durumu, okuduğu meslek yüksekokulu, günlük internet kullanım süresi,
internete bağlandığı cihaz, internetten alış-veriş yapma durumu değişkenlerine göre ayrı ayrı
ele alınmıştır. Ayrıca, söz konusu alandaki araştırmalar incelenmiş ve bu araştırmanın
sonuçlarının alandaki diğer araştırmacılara da yol göstermesi amaçlanmıştır.
2.2. Anakütle ve Örneklem
Bu çalışmanın anakütlesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı bulunan 8 Meslek
Yüksekokulu’nda öğrenim gören önlisans öğrencileridir. Bu meslek yüksekokullarında
öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 2.500 kişidir. Çalışmanın örneklem grubunu tüm meslek
yüksekokulu öğrencilerinden basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 450 öğrenci
oluşturmaktadır. Buna göre anakütlenin %18’ine ulaşılmıştır.
2.3.Veri Toplama Yöntemi
Birinci elden verileri toplamak amacıyla araştırma konusuyla ilgili anket formu hazırlanmış ve
basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 450 öğrenciye yüz yüze uygulanmıştır. Hatalı ve
eksik bilgilere sahip anket formaları ayrıldıktan sonra analiz 403 anket formu üzerinden
yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anketin güvenilirlik katsayısı olan Cronbach’s Alpha değeri
.876 olarak hesaplanmıştır.
2.4.Verilerin Analizi ve Bulgular
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına dair ilk olarak; anketlere katılan kişilere ilişkin olarak elde
edilen tanımlayıcı istatistikler, daha sonra frekans dağılımlarına ilişkin bilgiler ve son olarak da
ortalamalar yardımıyla ileri sürülen tez doğrultusunda yorumlamalara gidilecektir.
2.4.1. Demografik Veriler

Şekil 1. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
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Kadın
Erkek
158

Ankete katılan öğrencilerin %39,2’sine denk
gelen 158 kişi kadın, %60,18’ine denk gelen 245
kişi ise erkeklerden oluşmaktadır.

245

Şekil 2. Öğrencilerin Yaşlarına Göre Dağılımları
17-19 arası

55

20-22 arası

9
123

23-25 arası
26 ve üzeri

216

Ankete katılan öğrencilerin %30,5’i 1719 yaş aralığına denk gelen 123 kişiden,
%53,6’sı 20-22 yaş aralığına denk gelen
216 öğrenciden, %13,6’sı 23-25 yaş
aralığına denk gelen 55 öğrenciden ve
%2,2’sine denk gelen 26 yaş ve üstü 9
öğrenciden oluşmaktadır.

Şekil 3. Öğrencilerin Okudukları Meslek Yüksekokullarına Göre Dağılımları

5
38

60

51

99

41
59

50

Akçadağ
Arapgir
Battalgazi
Darende
Doğanşehir
Hekimhan
Kale
Yeşilyurt

Ankete katılan öğrencilerin %14,9-66 60
kişi Akçadağ, %12,7-51 kişi Arapgir,
%10,2-41 kişi Battalgazi, %12,4-50 kişi
Darende, %14,6- 59 kişi Doğanşehir,
%24,6- 99 kişi Hekimhan, %9,4-38 kişi
Kale ve %1,2-5 kişi ile Yeşilyurt Meslek
Yüksekokullarından oluşmaktadır.

Şekil 4. Öğrencilerin Aylık Ortalama Gelirlerine Göre Dağılımları
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0-500 TL arası
501-1000 TL arası
33

1001-1500 TL arası

34

1501 TL ve üzeri
67
269

Ankete katılan öğrencilerin %66,7’si
aylık ortalama 0-500 TL gelir aralığına
denk gelen 269 kişiden, %16,6’sı aylık
ortalama 501-1000 TL gelir aralığına
denk gelen 67 kişiden, %8,4’ü aylık
ortalama 1001-1500 TL gelir aralığına
denk gelen 34 kişiden ve %8,2’si aylık
1501 TL ve üzeri aylık ortalama gelire
sahip 33 kişiden oluşmaktadır.

Şekil 5. Öğrencilerin İnternete En Fazla Bağlandıkları Cihaza Göre Dağılımları
Cep Telefonu

2
21

Bilgisayar

Ankete katılan öğrencilerin %94,3’ü
internete en fazla cep telefonundan
bağlanan 380 kişiden, %5,2’si internete
en fazla bilgisayardan bağlanan 21
kişiden ve %0,5’i internete en fazla
tabletten
bağlanan
2
kişiden
oluşmaktadır.

Tablet

380

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanım Sıklığı ve Amacına Yönelik Dağılımları
Günlük Ortalama Sosyal Medya Kullanım Süresi
Frekans
0-1 saat arası
117
1-3 saat arası
164
3-5 saat arası
71
5 saatten fazla
51
403
Toplam
Sosyal Medyadan Ortalama Paylaşım Sıklığı
Frekans
En az günde 1 defa
30
En az haftada 1 defa
108
En az ayda 1 defa
112
En az 3 ayda 1 defa
62
En az senede 1 defa
24
Hiç
67
403
Toplam
Sosyal Medya Kullanım Amaçları
Frekans
Arkadaşlarımı bulmak
22
Alış-veriş yapmak
28
Boş zamanı değerlendirmek
114
Çevrimiçi sohbet etmek
43
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Yüzde (%)
29,0
40,7
17,6
12,7
100,0
Yüzde (%)
7,4
26,8
27,8
15,4
6,0
16,6
100,0
Yüzde (%)
5,5
6,9
28,3
10,7
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Eğitim amaçlı
Gündemi takip etmek
Oyun ve eğlence amaçlı
Paylaşımda bulunmak
Yeni arkadaşlar edinmek
Toplam
Kullandıkları Sosyal Medya Hesapları
WhatsApp
Facebook
Instagram
Snapchat
Twitter
Youtube
Toplam

24
130
30
8
4
403

6,0
32,3
7,4
2,0
1,0
100,0

Frekans
296
56
297
32
51
150
403

Yüzde (%)
73,4
13,9
73,7
7,9
12,7
37,2
100,0

Tablo 1’e bakıldığında, öğrencilerin sosyal medyayı çok yoğun bir şekilde kullandıkları açıkça
gözlemlenmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu %81’i günde en az 1 saat ve üstü sosyal
medya kullanarak vakit geçirmektedir. Özellikle %30,3’lük kısmı 3 saat ve üstü gibi ciddi bir
zamanlarını sosyal medyada harcamaktadır. Bu durum üniversite öğrencileri arasında sosyal
medya kullanımının yaygın olduğunun göstergesidir.
Öğrencilerin ortalama paylaşım sıklığı sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin
%62’si gibi büyük bir çoğunluğunun en az ayda 1 defa sosyal medya hesapları üzerinden
paylaşım yaptıkları görülmektedir. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmayan
öğrencilerin oranı ise %16,6’dır. Bu durum üniversite öğrencileri arasında sosyal medya
hesapları üzerinden paylaşımların yoğun bir şekilde yapıldığının göstergesidir.
Öğrencilerin sosyal medyayı hangi amaçla kullandıklarına bakıldığında, gündemi takip etme
%32,3 ve boş zamanları değerlendirme %28,3 ile en yüksek paylara sahiptir. Bunların yanında
öğrencilerin %18’i sosyal medyayı çevrimiçi sohbet ve oyun eğlence amacıyla kullanırken, alışveriş yapmak amacıyla kullanan öğrencilerin sayısı da %6,9 ile dikkate değer seviyededir.
Öğrencilerin hangi sosyal medya hesabını kullandıklarına dair sorduğumuz soruya
bakıldığında; en yüksek oranı %73,7 ile Instagram ve %73,4 ile WhatsApp oluşturmaktadır.
Youtube %37,2 ile ortalama bir kullanıcı sayısına sahiptir. Facebook %13,9, Twitter %12,7 ve
Snapchat %7,9 ile düşük kullanım sayısına sahip sosyal medya platformları olarak karşımıza
çıkmaktadır. Burada öğrenciler arasında tüm dünyada yoğun ilgi gören Facebook kullanımının
yerini Instagram ve WhatsApp’a bıraktığı gözlemlenmektedir.
Tablo 2. Öğrencilerin Sosyal Medya Üzerinden Alış-Veriş Durumlarına Yönelik Dağılımları
Sosyal Medya Üzerinden Alış-Veriş Sıklığı
Hiç yapmam
Arasıra yaparım
Sürekli yaparım
Toplam
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Sosyal Medya Üzerinden Alış-Veriş Türü
Yüzde (%)
6,5
31,3
6,5
9,7
2,2
4,5
8,4
3,0
0,2
0,7
1,2
25,8
100,0

Frekans
26
126
26
39
9
18
34
12
1
3
5
104
403

Kişisel bakım, kozmetik
Tekstil, ayakkabı
Hediyelik eşya, aksesuar
Ulaşım biletleri
Etkinlik biletleri
Kırtasiye, ofis
Elektronik
Saat, optik
Ev dekorasyonu
Yapı market
Sağlık, medikal ürünler
Alışveriş Yapmam
Toplam

Tablo 2’ye bakıldığında, öğrencilerin sosyal medya üzerinden alış-veriş yapma oranının
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal medya üzerinden alış-veriş yapmadığını
söyleyen kişilerin oranı %25,8 iken sosyal medya üzerinden alış-veriş yapanların oranı
katılımcıların 4’te 3’ünü oluşturmaktadır.
Öğrencilerin sosyal medya üzerinden en fazla alış-veriş yaptıkları sektör ise %31,3 ile uzak ara
tekstil ve ayakkabı sektörüdür. Bu sektörü %9,7 ulaşım, %8,4 ile elektronik eşya takip
etmektedir. Ev dekorasyonu, yapı market ve sağlık ürünleri, medikal sektörleri ise toplamda
sadece %2,1 ile en az rağbet gören sektörler olmuşlardır.,
2.4.2. Analizler ve Bulgular
Tablo 3. Öğrencilerin Sosyal Medya ile Tüketici Davranışı Üzerine Verdikleri Cevapların
Frekans ve Yüzdelik Dağılımları
Katılmıyor
um

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

%
16,6

F
34

%
8,4

F
83

%
20,6

F
138

%
30,6

F
81

%
20,1

78

19,4

60

14,9

48

11,9

118

29,3

99

24,6

1,439

65

16,1

36

8,9

55

13,6

112

27,8

135

33,5

3,26

1,410

70

17,4

50

12,4

91

22,6

91

22,6

101

25,1

3,29

1,404

71

17,6

46

11,4

79

19,6

111

27,5

96

23,8

2,93

1,395

88

21,8

75

18,6

84

20,8

89

22,1

67

16,6

3,03

1,438

89

22,1

65

16,1

73

18,1

98

24,3

78

19,4

3,33

1,285

53

13,2

51

12,7

84

20,8

138

34,2

77

19,1

Kesinlikle
Katılmıyorum

Ort.

Stdrt..
Sapma

3,33

1.339

F
67

3,25

1,464

Satın alacağım ürün hakkında sosyal
medyada yapılan yorumları okurum

3,54

Sosyal medyadan yapılan yorumlar satın
alma fikrimi doğrudan etkiler
Sosyal medyadan yapılan yorumlar satın
alma fikrimi değiştirebilir

Sosyal medya tüketiciyi etkiler
Satın almayı düşündüğüm markayı
sosyal medyadan takip ederim

Satın alıp memnun kaldığım ürün
hakkında sosyal medyada olumlu yorum
yaparım
Satın alıp memnun kalmadığım ürün
hakkında sosyal medyada olumsuz
yorum yaparım
Sosyal medyada yapılan yorumlar
markaya olan bakış açımı değiştirir
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Sosyal medya tüketici ile işletme
arasında hızlı bir iletişim imkanı sağlar
Sosyal medyada yapılan yorumları
güvenilir bulurum
Bir markanın sosyal medya takipçi
sayısı o markayı satın alma kararımı
etkiler
Sosyal medyada gösterilen reklamlar
ilgimi çeker
Sosyal medyadan işletmenin tüketici ile
anlık iletişim kurması satın alma
kararımı olumlu etkiler
Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler güvenli değildir

3,46

1,256

49

12,2

34

8,4

87

21,6

147

36,5

86

21,3

2,94

1,266

71

17,6

71

17,6

123

30,5

87

21,6

51

12,7

2,94

1,413

94

23,3

67

16,6

79

19,6

97

24,1

66

16,4

3,10

1,312

71

17,6

55

13,6

100

24,8

117

29,0

60

14,9

3,27

1,228

49

12,2

52

12,9

110

27,3

127

31,5

65

16,1

2,98

1,327

70

17,4

75

18,6

124

30,8

61

15,1

73

18,1

Anket sorularına verilen cevaplar, frekans olarak gruplandığında ve ortalamaları alındığında
karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır: Öğrencilerin alışveriş ve tüketim davranışlarında sosyal
medyanın etkisi büyüktür (%50,7). Öğrenciler, günün büyük bir bölümünde sosyal medyaya
önemli bir zaman ayırdığı için birçok gelişmeyi, gündemi ve modayı sosyal medyadan
öğrenmektedir. Hatta son zamanlarda hayatımıza giren ve gençlerin tercih ettiği “Youtuber,
Instagramer” gibi meslekler ortaya çıkmıştır. Bu youtuber ve instagrmer mesleğini yapanlar
sosyal medyada kişilerin algılarını etkileyen moda akımlarını ve trend konuları belirlemektedir.
Çektikleri videolarla gençleri yönlendirmekte, milyonlarca takipçi kazanmaktadırlar. Daha
sonra çeşitli markalardan aldıkları reklamları kendi kanal ve sayfalarında paylaşarak,
takipçilerini yönlendirmektedir. Bu durum 2018 yılında o kadar çok yaygın hale gelmiştir ki,
bu meslekleri yapanlar gençler tarafından televizyondaki diğer ünlülerden daha fazla tanınır
hale gelmiştir. Aynı zamanda, çeşitli ödül törenlerinde de “En İyi Youtuber veya Instagramer”
şeklinde ödüller dağıtılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla genç nüfus, bir ürün satın almadan önce
sosyal medyada ki yorumları ve akımları dikkatle takip etmeye başlamış, kararlarını bu
doğrultuda vermektedir. Araştırmamızda bu sonucu doğrulamaktadır (%61,5, %47,7, %41,3).
Özellikle aldıkları ürünler ve markalarla resim çekmek, sosyal medyaya yüklemek ve beğeni
(like) almak oldukça popüler hale gelmiştir. Bugün birçok öğrenci çevresinde bulunan yüzyüze
ilişkilerdeki beğenilerden daha çok sosyal medyada ki beğenileri dikkate almakta ve arkadaşlık
ilişkileri kurmaktadır. Hatta bir resim veya videonun ne kadar çok beğeni alırsa o kadar
başarılın olduğu sonucu karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, bugün ses sanatçılarının yaptıkları
albümlerin başarısı sattıkları kaset veya CD’den daha çok internette beğenilme ve tıklanma
rakamlarıyla ölçülmektedir. Boylece hızlı bir etkileşim, iletişim ağı oluşmakta, bireyler
istedikleri kişi, marka ve işletmelerle doğrudan iletişim kurabilmektedir. Bu da alışveriş
tercihlerimizi olumlu yönde etkilemektedir (%57,8, %47,8). Tabi tüm bunların yanında, hala
sosyal medya kullanmayan, alışverişlerinde sosyal medyayı ve interneti tercih etmeyen kişilerin
ve öğrencilerin olmadığı da söylenemez. Bu kişilerin internet ve sosyal medya üzerinden
alışveriş tercihlerini engelleyen faktör ise araştırma sonucumuzda, güvenilir bulmamalarından
kaynaklandığı şeklinde ortaya çıkmıştır (%30,8 kararsız, %33,2 güvenilir bulmuyor). Güven
sorunu internet üzerinde faaliyet gösteren her markanın aşmaya ve çözüm bulmaya çalıştığı
konuların ilk sırasındadır.
www.zeugmakongresi.org/
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Tablo 4. Cinsiyet İle Alış Veriş Yapma Durumu Ki-Kare Testi Sonuçları
Cinsiyete Göre Alış-veriş
Durumu
Yaparım Yapmam
42,8
28,8
Kadın
57,2
Erkek
71,2
100,0
100,0
Toplam

Sosyal Medya Üzerinden Alış-Veriş Yapma
Durumu

Yaparım

Kadın
%
81,0

Erkek
%
69,8

Yapmam

19,0

30,2

X2

sd

p

6,312

1

0,08

Tablo 4’e bakıldığında, p değerinin 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre
cinsiyet ile sosyal medya üzerinden alış-veriş yapma durumu arasında anlamlı bir fark olduğunu
söylemek mümkündür. Sosyal medyadan alış-veriş yapmadığını belirten öğrencilerin %71,2 si
erkek, %28,8’i kadın öğrenciler olarak görüldüğüne göre, bu durumda anlamlı farkın kadın
öğrenciler yönüne saptığını söyleyebiliriz. Yani sosyal medya üzerinden alış-verişi kadın
öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla tercih ettiği söylenebilir. Bu durum kadınların
alışveriş yapmaktan erkeklere oranla daha fazla hoşlanmasının bir sonucu da olabilir.
Tablo 5. Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresi İle Alış Veriş Yapma Durumu Ki-Kare Testi Sonuçları
Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresine
Göre Alış-veriş Durumu
Yaparım
Yapmam
24,4
0-1 saat
42,3
40,1
1-3 saat
42,3
20,4
9,6
3-5 saat
15,1
5,8
5 saat ve üzeri
100,0
100,0
Toplam

Sosyal Medya Üzerinden Alış-Veriş Yapma
Durumu

Yaparım

0-1 saat
%
37,6

1-3 saat
%
73,2

3-5 saat
%
85,9

5 ve üzeri
%
88,2

Yapmam

62,4

26,8

14,1

11,8

X2

sd

p

18,946

3

0,00

Tablo 5’e bakıldığında, p değerinin 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre
günlük sosyal medya hesabını kullanma süresi ile sosyal medya üzerinden alış-veriş yapma
durumu arasında anlamlı bir fark olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal medyadan alış-veriş
yapmadığını belirten öğrencilerin %84,6’sı sosyal medyayı günlük 3 saatten daha az kullanan
öğrencilerdir. Bu durumda sosyal medya üzerinden alış-veriş ile günlük sosyal medya kullanım
süresi arasında güçlü ve pozitif yönde bir bağ oluğunu söyleyebiliriz.
Yaş, gelir düzeyi, okuduğu meslek yüksekokulu, internete bağlandığı cihaz değişkenleri ile
sosyal medya üzerinden alış-veriş yapma durumu karşılaştırıldığında her hangi anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Yani bu değişkenlerin sosyal medya üzerinden alış-veriş yapma
durumuna herhangi bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.
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Tablo 6. Alış Veriş Yapma Durumu İle Sosyal Medyadan Alış-Verişi Güvenilir Bulma Durumu KiKare Testi Sonuçları*
Katılmıyorum
%
39,8

Kararsızım
%
33,1

Katılıyorum
%
27,1

X2

sd

p

Sosyal Medya Üzerinden Yapanlar
Yapılan
Alış-Verişler Yapmayanlar
19,984
2
0,00
25,0
24,0
51,0
Güvenilir Değildir
*Kesinlikle Katılmıyorum cevabı Katılmıyorum cevabına, Kesinlikle Katılıyorum cevabı ise Katılıyorum cevabına eklenmiştir.

Tablo 6’ya bakıldığında, p değerinin 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre
sosyal medya üzerinden alış veriş yapma durumu ile sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerin güvenilir bulunması arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Sosyal medya
üzerinden alış-veriş yapmayanların sosyal medya üzerinden yapılan alış-verişleri güvenli
bulmadığı açıkça ortadadır. Başka bir bakış açısıyla öğrencilerin sosyal medya üzerinden
yapılan alış-verişleri güvenli bulmadıkları için alış-veriş yapmadıkları da söylenebilir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ekim 2018 itibarıyla Facebook’un dünya çapında 2 milyar 27 milyon, Instagram’ın ise 1 milyar
aktif kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, 39 milyon aktif kullanıcıyla Facebook’u en çok kullanan
dokuzuncu ülke konumunda. Instagram’a baktığımızda ise 37 milyon ile beşinci sırada
olduğumuzu görüyoruz. Sosyal medyayla etkileşime geçmek için en sık kullandığımız cihaz ise
akıllı telefon (https://hbrturkiye.com).
Zengin-fakir, erkek-kadın, din, dil, ırk hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit imkanlar sunan
sosyal medya, kuşkusuz insanların hayatının merkezine yerleşmiştir. Bu yer sadece günlük
hayatımız ve zevklerimiz değil, aynı zamanda alışveriş, tüketim alışkanlıklarımız ve
işletmelerle kolaylıkla iletişim kurmanın kolaylaşması ve sanal işletmelerin sayısının
çoğalmasıdır. Günümüzün başarılı işletme ve markaları en önemli savaşları, propagandaları ve
algı yönetimlerini sosyal medyadan yapmaktadır. Günümüzün en önemli algı yönetimi
araçlarından birisi hiç kuşkusuz sosyal medyadır. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde
sosyal medyanın tüketim davranışlarını etkilediği açıkça görülmektedir. Sosyal medya etkisi
çok yönlüdür ve yapılan bir çok araştırma da üzerine uygulanan hedef kitlede, özellikle
pazarlama ve müşteriler, olumlu algılar yaratarak davranışları şekillendirdiği belirtilmektedir
(Habibi vd., 2016;; Yan vd., 2016; Godey vd., 2016: 5833; Wakefield ve Wakefield, 2016;
Erkan ve Evans, 2016; Stephen, 2016: 17; Pournarakis vd.,2017; Alalwan vd., 2017; Tajvidi ve
Karami, 2017, Mullikin ve Borin 2017). Araştırmamızın sonuçları da literatürü destekler
niteliktedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin tüketim davranışlarında sosyal
medyanın önemli ve yönlendirici bir etkisi görülmektedir.
Sonuç olarak, çağımızın en önemli getirilerinden birisi olan sosyal medya, eşit, ücretsiz ve
düşük maliyetli olması sebebiyle işletmelerin, girişimcilerin ve markaların üzerinde durması
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gereken bir konudur. Özellikle Türkiye’nin Dördüncü Sanayi Devrimi yol haritasında
dijitalleşen işletmelerin ve kurumların dijital araçları kullanması oldukça önemlidir. Yeni
nesil genç kuşak, hem dünyada hem de Türkiye’de önceki nesillere kıyasla daha teklifsizce,
markalarla sosyal medyadan iletişime geçiyor, onlar hakkında görüşlerini paylaşıyor ve
beklentilerini dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu kuşağın beklentilerini daha iyi karşılayabilmek,
tutunabilmek ve diğer ülkelerle rekabet edebilmek için sosyal medyanın öneminin farkına
varılması, tüketicilerle iletişim için bir araç olarak kullanılması ve marka tanınırlığı için
cazibeli hale getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda gerek tüketiciler gerekse
işletmeler ve hükümetler ortak hareket ederek, daha dijital, daha hızlı ve güvenli Pazar ortamı
oluşturmalıdır.
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GELİŞEN TOPLUMDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA BİR
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi, mustafa.aksogan@ozal.edu.tr
Öğr. Grv. Harun BAYER
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, harun.bayer@ozal.edu.tr
ÖZET
İnsanoğlu var olduğu günden beri rahat yaşamak, daha az beden gücü ile daha fazla iş yapmak,
iletişim kalitelerini arttırmak gibi gereksinimler için araştırmalar yapmışlardır. İlk çağlarda
hayatı kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak adına ateşi ve tekerleği bulan insanoğlu
hiç durmaksızın bu çalışmalarına devam etmiş ve bu çalışmaların sonucunda, günümüzde
yapay zekâyı kullanan robotlardan, kendi kendine giden arabalara kadar gelmişlerdir. Bu
noktaya ulaşmak, hiç kuşkusuz teknoloji sayesinde olmuştur. Teknoloji deyince ilk akla gelen
hiç kuşkusuz hayatımızı kolaylaştıran tüm elektronik aletlerdir. Aslında teknoloji sadece
elektronik aletle kısıtlanamayacak kadar geniş bir bilimsel araştırma olarak karşımıza
çıkmaktadır. Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler
içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini
kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle; teknoloji, insanın bilimi
kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir. Teknoloji
kullanımını belli bir alan ile kısıtlamak yapılacak en büyük hatalardan biridir. Hayatımızı
devam ettirmek adına yapılan tüm yenilikler literatürümüzde teknoloji adında anılmaktadır.
Evdeki yaşamdan okula, okuldan iş hayatına, kısacası hayatın her yerinde ve her zaman
teknoloji ile karşılaşmak mümkündür. Teknolojiyi veya teknolojik ürünleri kullanmadığımız
tek bir alan dahi göstermek mümkün değildir. Teknoloji ulaşımdan eğitime, sağlıktan yerel
yönetime, iletişimden güvenliğe kadar pek çok alanda kullanılan hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası haline gelmiştir. Teknolojinin birçok olumlu yanında bazı olumsuz yönleri de
bulunmaktadır. Teknoloji sayesinde üretilen kitle imha silahları, teknolojinin yer altı ve yer üstü
kaynaklarını fazlasıyla kullanması, küresel ısınma, aşırı makineleşme ve teknoloji bağımlılığı
bu olumsuzluklardan en önemlileridir. Son yıllarda sıkça karşımıza çıkan teknoloji bağımlılığı
diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında
yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji bağımlılığı kişilere fiziksel
ve sosyal yönden zarar vermektedir. Bu bildiride teknoloji bağımlılığının ne olduğundan
bahsedilecek, kişiye verdiği zararlar ile teknoloji bağımlılığın önüne geçmek için alınacak
tedbirler yapılan akademik çalışmalardan örneklerle sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Bağımlılık, Teknoloji Bağımlılığı
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A GLANCE ON TECHNOLOGY ADDICTION IN DEVELOPMENT SOCIETY

ABSTRACT
Mankind have done research for the requirements such as living comfortably, having more body
power and doing more work and increasing the quality of communication. In order to make life
easier and to increase the quality of life in the first ages, the human being has found the fire and
the wheel. Reaching this point has undoubtedly been thanks to technology. Technology is the
first to come to mind, of course, all electronic devices that make our lives easier. In fact,
technology appears to be a scientific research that is too broad to be limited to electronic
equipment. Nowadays technology; it is defined as the process of converting the data of basic
and applied sciences into production within the creative processes, its use and the resolution of
the social effects. In other words; technology is a rational discipline that man has designed to
establish a superiority to nature by using science. Restricting technology use with a certain area
is one of the biggest errors. All the innovations made in order to continue our lives are referred
to in our literature. From home to school, from school to business life, in short, it is possible to
encounter technology all over the world. It is not possible to show a single area where we do
not use technology or technological products. Technology has become an indispensable part of
our lives, which are used in many areas from transportation to education, from health to local
government, from communication to security. In addition to many positive aspects of
technology, there are some negative aspects. The mass destruction weapons produced by
technology, the use of technology over-ground and above-ground sources, global warming,
excessive mechanization and technology dependence are the most important ones. Technology
addiction, which is frequently encountered in recent years, is defined as a situation where
deprivation is experienced when it cannot reach the technological product that the person is
addicted to as in other dependencies. Technology addiction harms individuals physically and
socially. In this paper, it will be mentioned what the technology addiction is, the damages to
the person and the measures to be taken to prevent the technology addiction will be presented
with examples from the academic studies.
Key Words: Technology, Dependence, Technology Addiction
1. GİRİŞ
Günümüzde hızla gelişen teknoloji interneti zaman ve mekan sınırı olmaksızın her an ve her
yerde bağlanabileceğimiz bir araç haline getirmiştir. Özellikle sosyal medya ve günlük
ihtiyaçlara cevap verecek çeşitli uygulamaların sayılarındaki artış özellikle genç nesilde yoğun
bir internet kullanımı ihtiyacını doğurmuştur. İşte internete böylesine kolay ve süre denetimi
olmadan bağlanmak insanlarda teknoloji veya internet bağımlılığı yaratmıştır. İnternet
bağımlılığı olan kişiler interneti kontrol dışı ve çok uzun sürelerde kullanmakta, bu durum başta
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sosyal ilişkileri olmak üzere bir çok yönden kişiyi olumsuz etkilemektedir. Tıpkı diğer
bağımlılıklarda olduğu gibi teknoloji bağımlısı kişilerde bağımlısı oldukları teknolojiye
ulaşamadıkları zaman yoksunluk hissetmekte, bu bağımlılıklarını kabul etmemekte ve bu
konuyla ilgili etrafına çeşitli yalanlar söylemektedir. İnternetin aşırı kullanılması sonucunda,
bağımlının hayatına tamamen hükmeden, çok boyutlu, zorlayıcı, bilişsel ve davranışsal
belirtilerle ortaya çıkan internet bağımlılığı genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite ve
depresyon gibi psikolojik bozuklukları tetiklemektedir (Block,2008; Pies,2009; Kratzer ve
Hegerl,2008; Uddin ve diğerleri,2016).
2. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
İnternet bağımlılığı kavramını ilk kez ortaya atan Goldberg (1997) genel olarak bu kavramı
ağda geçirilen zamanı arttırma isteği, ağla ilgili hayal kurma, planlanandan daha uzun süre ağda
kalma, sürekli fiziksel, sosyal veya ruhsal sorunlara sahip olmak gibi temel tanı ölçüne
bağlamaktadır. Young (1998) ise bağımlı internet kullanımını, uyuşukluk verici bir madde
alımını içermeyen bir dürtü kontrol bozukluğu şeklinde tanımlamaktadır. İnternet bağımlıları,
internetle ilgili daha önceki çevrimiçi faaliyetleri düşünmek ya da gelecekte çevrimiçi
geçirecekleri zamanla ilgili beklenti içine girmek gibi kaygı duymakta; tatmin olabilmek adına
interneti gittikçe daha uzun süreler kullanmakta; internet kullanımını kontrol etmek, kesmek ya
da durdurmak için başarısız girişimlerde bulunmakta; internet kullanımını azalttığında
rahatsızlık, ruh halinde değişkenlik, depresyon ya da huzursuzluk hissetmekte; önemli
ilişkilerin, işlerin, eğitim ya da kariyer imkânlarının internet kullanımı yüzünden tehlikeye
girmesini ya da bunları kaybetme riskini göze almakta; aile üyelerine, terapistlere ya da diğer
kişilere internetle olan bağın kapsamını gizlemek için yalan söylemek ve interneti, sorunlardan
kaçmak ya da umutsuzluk, suçluluk, kaygı ve depresyon hissi gibi hoşa gitmeyen bir ruh
halinden kurtulmak için kullanmak gibi davranışlar sergilemektedir.
Teknoloji bağımlılığının insanlar üzerinde ruhsal, fiziksel ve sosyal anlamda birçok zararlı
etkileri bulunmaktadır. Bunları özetle şu şekilde listeleyebiliriz:


İçe kapanıklılık hali, sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar



Sosyal yetenek kaybı



Düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle obezite



Düzensiz ve sağlıksız uyku alışkanlığı neticesinde sağlık sorunları



Şiddet eğilimi gösterme



Gizlilik ihlali ve yalan söyleme eğilimi



Aşırı streslilik hali



Süreklilik arz eden dikkat dağınıklığı




Duruş kusurları, boyun, bel ve baş ağrısı sorunları
Başarısızlık ve erteleme hastalığı



Görme ve işitme kaybı
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Teknoloji bağımlılığını önlemek için alınabilecek basit önlemler bulunmaktadır. Bunların
başında şu önlemler gelmektedir:


Teknoloji kullanımınızı sınırlandırın



Tutku ve hobilerinizi keşfedip bu faaliyetlerle vakit geçirmeye çalışın, spora mutlaka
zaman ayırın



Aileniz ve arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırın, sosyal faaliyetlere zaman ayırın



Doğayı keşfedin, bol bol yürüyüşe çıkın



Yaptığınız işlere veya derslerinize yoğunlaşarak başarınızı arttırmayı hedefleyin



Zamanı verimli kullanmak için bir ajanda oluşturun ve zamanınızı kontrollü geçirmeye
çalışın



Yorgunluk hallerinde teknolojik cihazlar yerine kitap okuyun



Sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere mutlaka zaman ayırın

3. İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Cengiz ve Tuğrul (2012), ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerini
ölçmek amacıyla 2011-2012 öğretim döneminde Kırşehir’deki ilköğretim okullarında öğrenim
gören 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan 372 kişilik bir gruba, 21 maddeden oluşan anket
uygulamış ve anketin güvenilirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda
öğrencilerin genel olarak bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyleri düşük seviyede çıkmıştır.
Ayrıca araştırma sonuçlarına göre 4. Sınıf öğrencilerinin 5. Sınıf öğrencilerine, kız öğrencilerin
erkek öğrencilere, evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerin evinde bilgisayar olan öğrencilere
oranla bağımlılık düzeyleri daha düşük çıkmıştır. Ayrıca öğrenci annelerinin eğitim
düzeylerinin artmasıyla öğrencilerde görülen bağımlılık düzeyi artmış, öğrencilerin babalarının
eğitim düzeyi ile bağımlılık düzeyleri arasında herhangi anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ve bağımlıların profilini belirlemek amacıyla
Balcı ve Birol (2009) Selçuk üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 953 üniversite
öğrencisine ulaşmış, öğrencilere 19 maddeden oluşan bir anket uygulayarak verileri elde
etmiştir (Cronbach alpha .716). Analizler sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin 23,2’si
internet bağımlısı, %28,4’ü ise riskli kullanıcı olarak bulunmuştur. Cinsiyet, okuduğu bölüm,
ikamet şekline göre öğrencilerin internet bağımlısı olma durumlarında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır fakat interneti kullanım amacıyla internet bağımlılığı arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Buna göre; interneti oyun oynamak veya sörf yapmak için kullanan
öğrencilerin interneti diğer amaçlar için kullanan öğrencilere göre internet bağımlısı olma
düzeyleri daha yüksek seviyede bulunmuştur.
Taş ve diğerleri (2014), ortaöğretim öğrencilerinin oyun ve internet bağımlılığı düzeylerini
incelemek amacıyla Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı 3 lisede öğrenim gören 268 öğrenciye
ulaşmıştır. Öğrencilere 54 maddelik bir anket çalışması yapılmış güvenilirlik katsayısı .95
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olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet değişkeni ile bağımlılık arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamıştır. Fakat 11. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 9. ve 10. Sınıf
öğrencilerine göre daha fazla bağımlı olduğu, bunu yanında Sağlık Meslek Lisesi
öğrencilerinin, Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine göre yine daha fazla bağımlı
oldukları gözlemlenmiştir.
İnternet bağımlılığı üzerine araştırma yapan Işık (2007), bu bağlamda Gazi Üniversitesinde 14
farklı fakültede öğrenim gören 563 kişiye ulaşmış, çalışma sonunda örneklem grubunun
yarısından fazlasının (%57,7) internet bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna
varmıştır. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere, gün içerisinde interneti daha uzun süre kullanan
öğrencilerin, daha az kullanan öğrencilere oranla internet bağımlılık düzeyleri daha yüksek
bulunmuştur. Bununla birlikte sağlık bölümü öğrencilerinin fen ve sosyal bölümü öğrencilerine
oranla internet bağımlılık oranları daha düşük çıkmıştır. Gelir durumu ve yaş değişkenleri ile
internet bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı hakkındaki görüşlerini ölçmek amacıyla bir araştırma
yapan Karaman ve Kurtoğlu (2009), Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenli ve Sınıf Öğretmenli
bölümlerinde öğrenim gören 39 öğretmen adayı ile 20 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir
görüşme gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda genel olarak öğretmen adaylarının internet
bağımlılığı düşük seviye çıkmıştır. Bununla birlikte erkek adayların kadın adaylara oranla
internet ve oyun bağımlısı olma düzeyleri daha yüksek iken, öğrenim gördükleri bölüm ile
bağımlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeylerini ölçmek amacıyla, Yılmaz ve diğerleri
(2014) Balıkesir ilinde 32 lisede öğrenim gören 2853 öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Araştırma kapsamında öğrencilere 35 maddelik bir anket uygulanmış anketin güvenilirlik
katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin %16’sı yüksek, % 67’si
orta seviye bağımlı iken, %17’si düşük seviyede bağımlı çıkmıştır. Cinsiyet, sınıf düzeyi ve
günlük internet kullanım süreleri ile bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Buna göre erkek öğrencilerin kadın öğrencilere, 9. ve 10. Sınıf öğrencilerinin 11.
Sınıf öğrencilerine, günlük daha uzun süre internet kullanan öğrencilerin daha az süre kullanan
öğrencilere oranla bağımlılık puanları daha yüksek çıkmıştır.
Sakarya ilinde ortaöğretim ve lisede öğrenim gören 419 öğrenci ile bir araştırma yapan Taylan
ve Işık (2015), öğrencilerin internet bağımlılığını ölçmek amacıyla öğrencilere 28 soruluk bir
anket uygulamış ve anketin güvenilirlik katsayısını .958 olarak bulmuştur. Araştırma
sonucunda öğrencilerin sadece %4,1’i yüksek derecede internet bağımlısı olarak bulunurken,
%28,5’i ise internet bağımlısı risk sınırında çıkmıştır. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere
oranla, ortaöğretim öğrencilerinin ise lise öğrencilerine oranla bağımlılık katsayısı daha yüksek
çıkmıştır. Bununla birlikte internet bağımlılık düzeyini arttıran değişkenler arasında günlük
internet kullanım süresi, interaktif oyun oynama ve sosyal medya kullanımı da rol
oynamaktadır.
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Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığını incelemek amacıyla İnönü Üniversitesine bağlı
farklı fakültelerde öğrenim gören 1325 öğrenci ile bir çalışma gerçekleştirilmiştir (Akdağ ve
diğerleri:2014). Örneklem grubuna 19 maddelik bir anket uygulanmış ve güvenilirlik katsayısı
.935 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bölümünün (%83,6)
internet bağımlılığı düzeyleri düşük seviyede çıkmıştır. Öğrencilerin internet bağımlılık
düzeyleri cinsiyet, akademik başarı, derslere devam durumu ve günlük internet kullanım süresi
değişkenlerine göre farklılık gösterirken, gelir düzeyi ve okudukları bölüm değişkenlerine göre
herhangi bir farklılık göstermemiştir.
Umutsuzluk ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Kayseri ilinde 350
lise öğrencisi ile bir araştırma gerçekleştiren Şimşek ve diğerleri (2015), öğrencilere 35
maddelik bir anket uygulamış ve bu anketin güvenilirlik katsayısı .83 olarak bulunmuştur.
Çalışma sonucunda umutsuzluk ile internet bağımlılığı arasında çift yönlü, orta düzeyde, pozitif
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca interneti oyun oynamak ve sohbet etmek için kullanan
öğrencilerin diğer amaçlarla kullanan öğrencilere oranla bağımlılık düzeyleri daha yüksek
çıkmıştır.
İnternet bağımlılığı ile sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bir çalışma
gerçekleştiren Kayri ve diğerleri (2014), çalışma kapsamında Batman ilinde farklı 10 lisede
öğrenim gören 799 öğrenciye 35 maddelik bir anket uygulamış anketin güvenilirlik katsayısını
.95 olarak bulmuşlardır. Araştırma sonunda internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek
arasında güçlü ve negatif yönlü anlamlı bir ilişki görülmüştür. Yani sosyal destek arttıkça
bağımlılık azalmaktadır. Aynı şekilde annenin eğitim düzeyi arttıkça bağımlılık seviyesi de
yükselmektedir. Bunun yanında babanın eğitim seviyesi, kardeş sayısı ve ailenin gelir düzeyi
ile bağımlılık arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Web tabanlı öğrenme ortamında öğrencilerin internet bağımlılığını ölçmek amacıyla yapılan
bir çalışmaya Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 292 öğrenci katılmış ve
çalışma grubuna 19 maddeden oluşan bir anket uygulanmış ve anketin güvenilirlik katsayısı
.811 olarak bulunmuştur (Çakır Balta ve Hortum,2008). Yapılan çalışma sonunda cinsiyet
yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre internet bağımlılığı düzeylerinin yüksek
olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte araştırmada haftada sekiz saatten fazla internete bağlı
kalanların, haftada sekiz saatten az internete bağlı kalan öğrencilerden internet bağımlılık
düzeyi olarak daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. İnternet bağımlılık düzeyinin öğrenim
görülen bölümlere göre değişip değişmediğine bakılmış, bu açıdan anlamlı bir farklılık
görülmemiştir.
4. SONUÇ
Teknolojinin gelişmesiyle beraber bağımlılık düzeyi de doğru orantılı olarak artmaktadır.
Yapılan çalışmalara kronolojik olarak bakıldığında son zamanlarda yapılan çalışmalarda
insanların teknoloji bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmaların
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çoğunda gelir durumu, yaş, cinsiyet, okunulan bölüm veya sınıf, anne ve babanın eğitim
durumu, günlük internet kullanım süresi gibi değişkenlerin internet bağımlılığı üzerindeki
etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaların birçoğunda erkeklerin kadınlara oranla daha
fazla internet ve oyun bağımlısı olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. Yine araştırmaların büyük
bir kısmında annenin eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerde teknoloji bağımlılığı düzeyinin de
arttığı gözlemlenmiştir. Okunulan sınıflarla bağımlılık arasında yine ilişkiler tespit edilmiş
fakat ilişkinin yönü çalışmadan çalışmaya farlılık göstermiştir. Bununla beraber çalışmaların
büyük bir bölümünde internette günlük geçirilen süre ile bağımlılık arasında güçlü ve pozitif
bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı şekilde yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda, internet
kullanım amacı ile bağımlılık düzeyleri incelendiğinde interneti oyun oynamak veya sohbet
etmek için kullanan kişilerin diğer amaçla kullanan kişilere oranla bağımlılık düzeyleri daha
yüksektir. Babanın eğitim durumu ve yaş değişkenlerinin bağımlılık ilişkisi incelendiğinde ise
araştırmaların büyük birçoğunda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
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AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM SİSTEMLERİ: GÜNCEL UYGULAMALAR
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Öğr. Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN
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ÖZET
Akıllı şehir kavramı son yıllarda oldukça fazla dile getirilen bir kavram olmakla beraber
günümüzde tam tanımı yoktur. Bununla beraber genel olarak şehirlerin yaşadığı sorunlara uzun
vadeli akıllı çözümler bulunması ve şehirlerin geleceğe hazırlanması için çeşitli alanlarda
çalışmalar yapmak olarak tanımlanabilir. Her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada bu
kavram, insanı merkeze alarak şehirlerin daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir ve daha verimli
olabilmesi amacıyla teknolojik çözümlerin katılımcı yaklaşımla kullanılmasını ifade
etmektedir. Başka bir deyişle hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim
ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için
teknolojiyi kullanarak etkin çözümler üretilmesi ve hayata geçirilmesidir. Akıllı şehir kavramı,
kamu ihtiyaçlarının çağın gereksinimlerine uygun olarak karşılanabilmesi amacıyla etkin bir
şehir yönetimini kurmayı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yaşam kalitesini arttırmayı
amaçlayan katılımcı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme vizyonudur. Akıllı şehir uygulamaları;
enerji yönetimi, ulaşım sistemleri, sağlık hizmetleri, yerel yönetimler, çevre yönetimi, atık
sistemleri, eğitim sistemleri, güvenlik sistemleri, doğal afet ve acil sistemleri gibi pek çok
alanda kedini göstermektedir. Ulaşım sistemleri akıllı şehirlerin olmazsa olmaz unsuru olarak
dünyada ve ülkemizde birçok uygulamayla kullanılmaktadır. Akıllı ulaşım sistemlerinin amacı;
şehirlerdeki artan araç sayısı ile birlikte trafikte kaybedilen zamanı, yakıt tüketimini, karbon
salınımını azaltmak, trafik sıkışıklığının önüne geçmek ve güvenli sürüş gibi birçok farklı
alanda insanları rahatlatacak çözümler geliştirmektir. Bu çözümler arasında; başta trafik olmak
üzere ulaşımın çözümlenmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanmak, acil durumlarda hızlı ve
etkin müdahaleler gerçekleştirebilmek, toplu taşıma sistemlerinin durumunu entegre biçimde
izleyerek, halkın mobilitesi için en uygun ayarlamaları yapmaktır. Akıllı Ulaşım Sistemleri;
seyahatte geçirilen zamanın kısaltılmasını, trafik güvenliğinin ve konforunun arttırılması,
mevcut yolların verimli kullanımı, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkıda
bulunmak ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen,
sistemlerdir. Bu bildiride, akıllı şehirlerde uygulanan ulaşım sistemleri ve bu sistemlerin
günümüzde oldukça fazla uygulanan güncel örnekleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Ulaşım Sistemleri, Akıllı Sistemler
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ABSTRACT
Although the concept of smart city has been mentioned a lot in recent years, it does not have a
full definition today. However, it can be defined as having long-term intelligent solutions to the
problems of the cities in general and working in various fields to prepare the cities for the future.
This concept, which is becoming more and more digitalized in the world, expresses the use of
technological solutions with participatory approach in order to make cities more sustainable,
more livable and more efficient. In other words, rapid urbanization and the increase in
population density and consumption need and to meet these needs in accordance with the
requirements of the era to produce and implement effective solutions using technology. The
concept of smart city is the vision of a participatory and sustainable urban development which
aims to establish an effective city management in order to meet the needs of the public in
accordance with the requirements of the age and to increase the quality of life by using
information and communication technologies. Smart city applications; energy management,
transportation systems, health services, local administrations, environmental management,
waste systems, education systems, security systems, natural disaster and emergency systems in
many areas such as the cat shows. Transportation systems are used as an indispensable element
of smart cities with many applications in the world and in our country. The purpose of intelligent
transportation systems; With the increasing number of vehicles in cities, it is the time to reduce
the time lost in traffic, reduce fuel consumption, reduce carbon emissions, prevent traffic
congestion and improve people's comfort in many different areas such as safe driving. Among
these solutions; To be able to utilize information technologies to solve transportation, especially
in traffic, to perform fast and effective interventions in case of emergency, to follow the status
of public transportation systems in an integrated manner and to make the most appropriate
adjustments for the mobility of the people. Intelligent Transportation Systems; shortening the
time spent in travel, improving traffic safety and comfort, efficient use of existing roads, energy
efficiency by contributing to the country's economy and minimizing the damage to the
environment, such as developed, are systems. In this paper, the transportation systems applied
in smart cities and the current examples of these systems are applied.
Key Words: Smart City, Transportation Systems, Smart Systems
1. GİRİŞ
Günümüzde Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı şehir merkezlerinde yaşamaktadır. Kırsal
kesimden şehir merkezlerine yaşanan göçün artması günümüz şehirlerinde çevre kirliliği,
kaynak kıtlığı, trafik sıkışıklığı ve kamu güvenliği gibi kentsel sorunları beraberinde getirmiştir.
İşte akıllı şehirler bu kentsel sorunlara uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Akıllı şehirlerin
tam bir tanımı olmamakla beraber Cohen (2012) akıllı şehirleri; bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanarak kaynakların daha verimli kullanıldığı, maliyet ve enerji tasarrufu sağlanan, çevre
www.zeugmakongresi.org/
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kirliliğinin ve karbon salınımının az olduğu, hizmet sunumunu ve yaşam kalitesinin yüksek
olduğu şehirler olarak tanımlamaktadır. Batty ve diğerleri (2012:486); akıllı şehirlerin
toplumun yaşam kalitesini arttırdığı gibi rekabetçiliğin arttırılması için de bir araç olduğu fikrini
eklemektedir. Akıllı şehirler için çevre ve sürdürülebilir yaşam tarzları kilit özelliklerdir. Akıllı
çevrenin temeli, insanların alışkanlıklarını değiştirmek, atıklardan kaçınmak, çevreye fayda
sağlamak ve kaynakların verimli kullanımını artırmak için, elektrik, su ve gaz gibi çevresel
koşullar ve hizmetler hakkındaki bilgileri geliştirmek için teknolojinin kullanılmasıdır (Aleta
ve diğerleri; 2017:164).
Akıllı şehirlerde bireyler için daha yaşanabilir bir ortam sağlamak, bireylerin refahlarını
arttırmak, sunulan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, ülkelerin ekonomik
büyümesine yardımcı olmak, kamu giderlerini azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak, yenilebilir
enerji kaynaklarını kullanmak ve bu gibi faydalı faaliyetlerde bulunmak için bazı sistemler
geliştirilmiştir:


Akıllı Ulaşım Sistemleri



Akıllı Güvenlik Sistemleri




Akıllı Sağlık Sistemleri
Akıllı Enerji Sistemleri



Akıllı Çevre Sistemleri

 Akıllı Doğal Afet ve Acil Durum Sistemleri
Bu sistemler içerisinde özellikle ülkemizde en fazla kullanılanı “Akıllı Ulaşım Sistemleri” dir.
2. AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
Akıllı ulaşım sistemleri, elektronik, kontrol, iletişim, algılama, robotik, sinyal işleme ve bilgi
sistemleri gibi birçok farklı alana yayılan araştırma faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan,
taşımacılık sektörü, otomotiv endüstrisi ve hükümetler tarafından dünya çapında ilgi çeken bir
olgudur. Akıllı ulaşım sistemleri; seyahatte geçirilen zamanın kısaltılmasını, trafik güvenliğinin
ve konforunun arttırılması, mevcut yolların verimli kullanımı, enerji verimliliği sağlanarak ülke
ekonomisine katkıda bulunmak ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi gibi amaçlar
doğrultusunda geliştirilen, sistemlerdir (Figueiredo vd., 2001: 1206). Akıllı ulaşım sistemleri,
ücretlendirme sistemleri, park sistemleri, trafik kontrolü, trafik planlama ve akış
optimizasyonu, sürüş güvenliği, ulaşım bilgi sistemleri, akıllı duraklar, akıllı sinyalizasyon,
akıllı park, yolcu bilgilendirme sistemleri gibi uygulamalarla kullanılmaktadır.
3. AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) GÜNCEL UYGULAMALAR
Akıllı ulaşım sistemleri tarihsel olarak üç uygulama dönemi içinde sınıflandırılmaktadır (Taç,
2018);


1960-1970 yılları arasını kapsayan ‘Hazırlık veya AUS Araştırmaları’ dönemi:
Japonya’da Kartlı Geciş Sistemi (CACS), Amerika’da Elektronik Rota Kılavuzlama
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Sistemi (ERGS) ve Almanya’da benzer bir sistem olan ALI ilk AUS çalışmalarıdır.
Tüm bu sistemler ortak olarak güzergah kılavuzlama yöntemi üzerinde durmuş ve
çeşitli kısıtlamalar yüzünden pratik uygulamaya dönüşememiştir.


1980-1995 yılları arasını kapsayan ‘Fizibilite Çalışması veya AUS Standartları’
dönemi: AUS standartlarını belirlemeye yönelik uluslararası çalışmaların bu dönemde
başlamıştır.



1995 ve günümüze kadar ‘Ürün Geliştirme veya AUS Uygulamaları’ dönemi: AUS’un
pratik uygulamalarının görülmeye başlandığı dönemdir.

Akıllı ulaşım sistemleri, akıllı şehirlerin alt bileşenlerinden biri olan akıllı hareketlilik
bileşeninin kapsamındadır. Özellikle dünya ve Türkiye akıllı şehir örneklerine bakıldığında,
akıllı hareketlilik bileşeni farklı alt konuları kapsasa da en fazla akıllı ulaşım örnekleri
karşımıza çıkmaktadır.
Ulaşım, ulaşımın etkililiği, kolaylığı ve maliyetleri sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın
önemli sorunları içerisindedir. Nitekim, trafik sıkışıklığı, seyahat süresini ve maliyetlerini
artıran, hava kirliliğini kötüleştiren, yüksek enerji tüketen ve trafik kazalarına yol açan kentsel
bir konudur. INRIX raporuna göre, 2017'de ABD’de trafik sıkışıklığı sürücülere 350 milyar
dolar maliyet yüklemiştir. Çin'de, motorlu taşıt emisyonlarından kaynaklanan kirlilik, hava
kirliliğinin önemli bir nedenidir. Ülke genelinde motorlu taşıtlar tarafından yayılan kirletici
maddeler 44 milyon tona ulaşmaktadır (Yan vd., 2018). Bu sebeple akıllı ulaşım girişimleri
altı ana hedefe ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefler; kirliliği azaltmak, trafik tıkanıklığını
azaltmak, insan güvenliğini arttırmak, ulaşım hızını arttırmak, gürültü kirliliğini azaltmak ve
ulaşım maliyetlerini düşürmek şeklinde sıralanabilir (Peprah vd., 2018: 741).
AUS’ye dair genel kabul görmüş bir sınıflandırma olmamakla birlikte kullanım alanlarına
göre uygulamalar şu başlıklar altında sınıflandırılabilir (UDHB, 2014: 30):


Yolcu Bilgi Sistemleri



Trafik Yönetim Sistemleri



Toplu Taşıma Sistemleri




Elektronik Ödeme Sistemleri
Yük ve Filo Yönetim Sistemleri



Sürücü Destek ve Güvenlik Sistemleri



Kaza ve Acil Durum Sistemleri

AUS uygulamaları kapsamında dünyada ve Türkiye’den güncel uygulama örnekleri aşağıda
özetlenecektir.
3.1. AUS Dünya Örnekleri
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Tüm dünyada akıllı şehirlerde karşımıza çıkan akıllı şehir uygulamaları içerisinde, en yaygın
görülen uygulamalar akıllı ulaşım kategorisindedir. Akıllı ulaşım konusunda ülkelerin
yaptıkları uygulamalar aşağıdaki gibi örneklendirilebilir;


İspanya 2013 yılında dünyada yaklaşık% 20'si bulunan tahmini 500 bisiklet paylaşım
hizmeti başlatmıştır. Bisiklet paylaşım sistemi sayesinde her yıl ve 2,5 milyon avro
tasarruf sağlandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca ölümlü kazaların sayısında önemli bir
azalma görülmüştür (URL-4).



Tüm dünyada ve Türkiye’de kullanılan UBER ulaşım yöntemi ile, daha hızlı, kaliteli ve
her yerden ulaşılabilen bir taşıma hizmeti sağlanmaktadır.



İngiltere 2013 Ulusal Altyapı Planı’nın bir parçası olarak UK karayollarında sürücüsüz
araçların test edilebilmesi için mevcut yasal düzenlemeleri gözden geçireceğini
açıklamıştır. 2013 Sonbahar Raporu’nda ise otomatik araçların tanıtılması ve
geliştirilmesi için çalışmaların desteklenmesi kararını almıştır. Sürücüsüz araç
çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir.• Eylül 2013’de 34 eylemi içeren
Fransa’nın “Sanayi Politikalar Önceliği” adlı bir stratejik doküman hazırlanmış ve
otomasyonla ilgili olarak “Sürücüsüz Araç” eylemi yer almıştır. Bu eylem Fransa
otomotiv sanayisini araç otomasyonunda lider yapmayı amaçlamaktadır.



Kanada; AUS konusunda yenilikçi bir karaktere sahip olduğundan deneysel ve
deneyimsel anlamda önemli eylemleri ortaya koymuştur. Dünyada ilk bilgisayar
kontrollü trafik sinyal sistemi 1959 yılında Kanada’nın Toronto şehrinde uygulanmıştır.
1999 yılında uygulanmaya başlanan ‘tam elektronik otoyol ücret sistemi’ de Dünyadaki
ilk uygulamalardandır (URL-5).



Avustralya, AUS konusunda, trafik sinyalleri, rampa ölçümleri ve otoyolların yönetimi
gibi çözümleri uzun süreden beri kullanmaktadır. AUS, Avustralya’daki ulaşım ağları
konusunda var olan ve orta vadede artması beklenen trafik tıkanıklığından kaynaklı bir
dizi önemli sorunun çözümünde büyük potansiyele sahiptir. Yeşil Dalga, senkronize
trafik ışıkları, mobil araç verileri, mobil telefonlar ve araç için GPS üniteleri ve öncelikli
trafik ışıkları gibi uygulamalar uzun zamandır kullanılmaktadır (Kenanoğlu, 2018: 4452).



Singapur’da, Expressway Görüntüleme ve Bilgilendirme Sistemi, otoban boyunca
trafiği izleyip ve trafik kazalarında sürücüleri uyarma, i-Transport, trafik sinyali
kontrolü, trafik izleme, olay yönetimi, tünel ve otoyol izleme ile gerçek zamanlı trafik
danışmanlık bilgisi, Green Man Uygulaması, yaşlı ve engelli yayalara yol geçiş süresi,
e-TrafficScan, GPS takılı taksiler aracılııyla, trafik koşulları hakkında sürücülere bilgi
verme ve Hız Gösterge Tabelaları gibi uygulamalar bulunmaktadır (Kenanoğlu, 2018:
44-52).

Tablo1: AUS Dünya’dan Örnekler
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GÜNEY KORE

JAPONYA
Gerçek zamanlı trafik
bilgisi ya karayolu içerisine
ya
da
yanlarına
yerleştirilmiş
sabit
algılayıcı veya aygıtlar
yardımıyla ya da taksi gibi
araçlara yerleştirilmiş ya da
trafik içerisindeki olayları
bildirme özelliğine sahip
cep telefonu gibi mobil
cihazlar yardımı,

Gelişmiş Trafik Yönetim
Hizmeti,

Evrensel Trafik Yönetim
Sistemi) bu sistemin amacı
emniyetli, rahat ve çevreye
en az yük getiren bir trafik
ortamı,

2001
yılında
başlayan
Gelişmiş
Yeşil
Şehir”
programı,

Hızlı
Acil
Durum
Müdahale Araçlarını Öne
Alım Sistemleri,
2013 itibariyle 40 ilde
çalışan ve yine trafik
işaretlerini
ayarlamak
suretiyle toplu taşımayı
kullanan insanların daha
hızlı ve rahat seyahat
etmesini sağlayan PTPS
(Public
Transportation
Priority Systems – Toplu
Taşıma
Öncelik
Sistemleri),

Elektronik Ücret Toplama
Hizmeti,
Gelişmiş
Hizmeti,

Toplu

Taşıma

Gelişmiş
Hizmeti,

Trafik

Bilgisi

2013 yılı itibariyle toplam
uzunluğu 3.906 km olan
Güney Kore otoyollarında
temel bilgi yayın sistemini,
olay yönetim hizmetini,
otoyol trafik akış kontrol
hizmetini
içeren
AUS
uygulamaları
Güney Kore’deki toplu
taşıma
ücret
ödeme
sisteminde kullanılan “TMoney” isimli kartlar metro,
otobüs,
taksi,
otopark
ödemesinin
yanı
sıra
alışveriş
için
de
kullanılabilmektedir.

BİRLEŞİK
HOLLANDA
KRALLIK
AUS
mimarisi RDS-TMC (Radio
yapısı,
Data System-Trafik
Message Channel,
UTMC– Kent içi Radyo Veri Sistemi –
Trafiği Yönetimi ve Trafik
Mesajı
Kontrolü,
VMS Kanalı) teknolojisi ve
uygulamaları, ulusal trafik
kontrol
trafik
kontrol merkezleri,
merkezi, ulusal trafik
bilgi
hizmeti, Yol ücretlendirme
yönetilen otoyollar, sistemleri,
halka açık CCTV
sistemleri ve internet Acil
durum
protokolünün
(IP) müdahale
yol
kenarı merkezleri,
haberleşmesinde
kullanımı,
NDOV
(National
Data Office for
Akıllı ve entegre Public Transport –
bilet ödemesi, gerçek Toplu Taşıma için
zamanlı bilgi grubu, Ulusal Veri Ofisi)
projesi ile bu alanda
Ticari araçlar için kalite kontrolü ve
güvenli ve emniyetli standardizasyon
otopark yer bilgisi, sağlanmakta, GOVI
araç içi haberleşme isimli proje ile de
sistemlerinde insan- seyahat planlaması
makine etkileşimleri, bilgileri
veren
internet siteleri ve
Açık
araç
içi mobil uygulamalara
platformlar
ve veriler
işbirlikçi sistemler
aktarılmaktadır.

“Akıllı Yol” projesi.
Kaynak: Hasan Tufan (2014), “Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir
AUS Mimarisi Önerisi”, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ankara, sayfa 34-61,
kaynağından yazarlar tarafından derlenip tablolaştırılmıştır.
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Japonya AUS konusunda önemli bir yere sahiptir. Yapılan çalışmalarda AUS alanında yaptığı
yatımlardan elde ettiği faydalar örnek olarak şu şekilde gösterilebilir;
Tablo 2: Japonya’daki AUS Bileşenlerinin Ortaya Çıkardığı Yıllık Faydalar
AUS Kategorisi
Faydalar (Bin JPY)
Azalan kaza sayısı
Trafik Kontrol Merkezi
35.406
651
Alan Kontrolünün Geliştirilmesi
55.312
1.481
Bağlantılı Sistemlerin Geliştirilmesi
48.788
1.234
Yarı Aktif Kontrolün Geliştirilmesi
4.684
5.508
Sağa Dönüşlerde Trafik Kontrolünün
13.738
7.280
Geliştirilmesi
Aşırı Hız Önleme Cihazı
7.102
Yaşlı ve Engelliler için Sensörlerin
6.427
Geliştirilmesi
Kaynak: Kenanoğlu, M.Emin (2018), “Akıllı Ulaşım Sistemleri Ve Dışsallık: Çanakkale
Örneği” Yüksek lisans Tezi, ÇOMÜ, SBE, s.52.
3.2. AUS Türkiye Örnekleri
2016 yılında gerçekleştirilen “Yenilikçi ve Akıllı Haberleşen Araç Teknolojileri Kümelenme
Çalıştayı”nda, Türkiye'nin akıllı ulaştırma sistemleri ile doğrudan veya dolaylı ilgili yetkisi olan
kamu kurumları tespit edilmiştir. Buna göre; Karayolları Genel Müdürlüğü, il özel idareleri,
büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il trafik komisyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Jandarma Genel Komutanlığı ve UDHB, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları
Enstitüsü, UDHB Haberleşme Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Kurumu, GSM
operatörleri ve Türksat’tır (Meriç, 2018: 38). Bu kurum ve kuruluşlar tarafından ortak olarak
belirlenen Türkiye’de akıllı ulaşım uygulamaları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (URL-1);


Trafik kameraları



Yol sensorleri



Trafik yoğunluk haritası



Değişken mesaj istemi



Mobil bilgi sistemi



Trafik kural ihlal tespiti



Yatay ve düşey trafik işaretlemeleri



Sinyalizasyon sistemleri (geri sayım üniteleri, erişilebilir yaya sinyalleri)



Trafik eğitimi ve toplum bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar (trafik eğitim parkları,
gezici trafik eğitim otobüsü, trafik eğitim çalışmaları).

Türkiye’de AUS uygulamalarına geçiş ilk olarak İstanbul 1.ve 2. boğaz köprüsünün trafiği için
kullanılmaya başlanmıştır. 1999’da Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Kartlı Geçiş Sistemi (KGS)
kullanılmaya başlanmıştır. 2012 yılında ise, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) oluşturularak,
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köprülerde seyreden taşıtların ödeme noktalarında durmadan geçmeleri ve geçiş ücretlerini kart
ve pasif RIFD etiket üzerinden ödemeleri sağlanmıştır.
İstanbul, ayrıca, Deloitte’un dünya çapında 52 şehri inceleyen ‘Şehir Mobilite Endeksi’
çalışmasına göre, ulaşım çeşitliliği konusunda pek çok metropol şehirle birlikte global lider
olarak tanımlanmaktadır. Erişilebilirlik, sürdürülebilir çevresel girişimler, düzenleyici çevrenin
varlığı, vizyon ve strateji, yatırım ve toplu taşıma güvenilirliği; İstanbul’un mobilite
performansının yüksek olduğu başlıklar arasında yer alıyor (URL-6).
Türkiye’den örnekler çoğaltılarak aşağıdaki gibi sıralanabilir (UDHB, 2014);


Sakarya Belediyesi’nin kullandığı anlık belediye otobüsü takip sistemi. İnternet
üzerinden kent içerisinde seyir halinde olan bütün otobüslerin canlı olarak takip hizmeti
verilmektedir. Otobüslerin o an nerde olduğu kullandığı güzergâh canlı olarak takip
edilmektedir. Bu sayede bir otobüsün bir noktaya ne zaman geleceğini öğrenmek için
duraktaki ekranlardan takip etme zorunluluğu ortadan kalkmıştır (URL-2).



ODTÜ-BİLTİR Merkezi şemsiyesi altında kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi
kavramsal çalışmalarına başlamış ve ulaşılması gereken nokta için bir vizyon
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İBB Cep Trafik uygulaması bunun iyi bir örneğidir.
Ayrıca KGM’nin www.kgm.gov.tr web sayfası da şehirlerarası yol kullanıcılarının en
uygun güzergâhı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol yapısını,
önemli yerleri, hava durumunu İnternet’ten uydu ve vektör harita altlığı üzerinden
sorgulayabilmesine imkân sağlamakta ve görüntülü olarak bilgi sunmaktadır Ulusal
Ulaştırma Portalı” kapsamında iki nokta arasında ulaşım türüne göre, bireysel veya
toplu taşıma seçeneklerine göre seyahat planlaması,



Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında İzmir, Mersin, İstanbul ve Ankara
Bölge Müdürlüklerinde Trafik Yönetim Merkezleri kurulmuştur.




Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (MOBESE) kapsamında da KGYS merkezleri
Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), İstanbul’da kırmızı ışık, hız tespiti, ters yön ve
park EDS uygulamalarından oluşan toplam 260 EDS sistemi,



İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, kayseri, adana ve Eskişehir gibi illerde “Temassız
Akıllı Kartlarla Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi” uzun zamandır
kullanılmaktadır.

Özellikle mobil uygulamalar, akıllı ulaşım sektöründe oldukça büyük faydalar sağlamaktadır.
Güzergâh planlama, navigasyon, bisiklet paylaşımı, trafik güvenliği, park bilgisi, ulaşım veri
toplama, araç yakıt tüketimi ve emisyonları, seyahat bilgisi ve ulaşımla ilgili sorunlar gibi pek
çok alanda kullanılan bilen mobil uygulamalar (Siuhi ve Mwakalonge, 2016) Türkiye’de birçok
şehirde belediyeler tarafından kullanıma alınmıştır. Örneğin, Kayseri’de hayata geçen Belediye
uygulamalarının mobil uygulamaya dönüştürülerek kullanılması ve telefonlara indirilmesi
büyük ilgi görmüş ve sosyal fayda yaratmıştır (Aksoğan ve Çalış Duman, 2018).
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Bu uygulamalara ek olarak, bazı kamu kuruluşlarında AUS ve akıllı şehir uygulamaları
konusunda çalışmalar ve yol haritaları hazırlanmaktadır. Bunlardan birisi olan TÜBİTAK
MAM koordinatörlüğünde "Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi Çalıştayı” düzenlenerek “Ulusal
Akıllı Hareketlilik Yol Haritası ve Eylem Planları (2017-2020)” belirlenip raporlandırılmıştır.
Bu doğrultuda, Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi 4 araştırma grubu halinde şekilde
çalışmaktadır (URL-3):


Elektromobilite: Elektrikli araçlar, şarj altyapısı, şebekeye entegrasyon



Akıllı araçlar: Otonom SAE seviyeleri (1-5)



Araç-araç ve araç-altyapı haberleşmesi



Akıllı ulaşım yönetim sistemleri: Toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, araç
paylaşım modelleri, otopark yönetim sistemleri, big data yönetimi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türkiye AUS konusunda SWOT Analizi yapılarak, güçlü ve
zayıf yönleri ortaya konmuştur. Buna göre, zayıf yönlerin güçlendirilmesi ve fırsatların
değerlendirmesi bir yol haritası oluşturulurken öncelik verilmesi gereken ilk konular
arasındadır.
Tablo 2: Türkiye AUS SWOT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
 Yeni
teknolojileri
kolay  AUS uygulayan kurumlar ve altyapılar
arasında entegrasyon eksikliği,
benimseyebilecek bir nüfus yapısı
 AUS konusunda ortak belirlenmiş bir
 İlgili kurumların AUS’yi uygulama
terminolojinin ve standartların olmaması,
konusunda istekli olması
 AUS konusunda kurumsal ve bireysel
 AUS
konusunda
girişimcilik
farkındalığın yetersiz olması,
 AUS konusunda uygulayıcı kurumlarda
kapasitesinin varlığı,
uzmanlaşmış personel eksikliği,
 Türkiye’nin önemli bir otomotiv sanayii
 AUS konusundaki mevzuatın eksikliği
üssü olması
 AUS paydaşlarını tek çatı altında


Yaygın ve modern haberleşme altyapısı



UDHB’nin ERTICO ile ortaklığı 
neticesinde uluslararası bilgi ve tecrübe

paylaşımı olanağı,

toplayacak bir ulusal AUS birliğinin
olmaması
 Türkiye’nin
bilgi
toplumu
olma

AUS ile ilgili AR-GE çalışmalarının ve
yolundaki hızı
teşviklerinin yeterli olmaması,
 Bilişim sektörüne yapılan yatırımlar
 AUS ile ilgili orta ve uzun vadeli
planlamaların olmaması,
 Üniversite-sanayi-kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyon eksikliği,
 AUS konusunda yazılım ve donanım
anlamında yerli üretimde yetersizlik
FIRSATLAR
TEHDİTLER
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Hızla yapılan duble otoyol, viyadük, 
tünel ve köprülerin AUS ihtiyacı

doğurması,



Kentleşmenin sürekli artışı ve nüfusun
genç olmasının doğurduğu artan ulaşım
talebi,
İş hayatında mobilitenin artması




Uluslararası AUS platformlarına aktif
olarak katılım sağlanamaması
Küreselleşme ve artan uluslararası
rekabet.

Enerji verimliliği ve çevreyi koruma
bilincinin artış eğiliminde olması,



Türkiye’nin henüz AUS uygulamalarında
ileri olmayan pazarlara coğrafi yakınlığı,
komşuluğu.
Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (2014) “Ulusal Akıllı Ulaşım
Sistemleri Strateji Belgesi, Eylem Planı”, Ankara, s.40.
4. SONUÇ
Akıllı ulaşım sistemlerinin günümüzde bu kadar çok kullanılmaya başlanmasının altında
sağladığı faydalar bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları, trafik sıkışıklığını azaltma, trafikte
geçen süreyi azaltma, karbon emisyonu ve çevre kirliliğinin önüne geçme, kazaların önlenmesi,
ekonomik fayda sağlama, yakıt tasarrufu, sigorta maliyetlerini azaltma, sürüş güvenliği, seyahat
konforunu arttırma olarak sıralanabilir. Dolaylı olarak daha birçok faydasını
sıralayabileceğimiz AUS, ülke kaynaklarını daha verimli ve etkili bir şekilde kullanabilmemiz
için önemli bir konudur.
Bununla birlikte, AUS gelecekte daha da önem kazanacak ve tamamen elektronik, insandan
bağımsız ulaşım uygulamaları görülmeye başlayacaktır. Ulaşım sistemleri sadece kaynak
kullanımında değil, aynı zamanda uluslararası rekabet, güvenlik ve stratejik planlamalarda
kritik bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla, ülkemizin AUS konusundaki tüm paydaşlarının,
vatandaşlarda dahil, el ele vererek ortak bir mücadele başlatması, ülkemiz ekonomisi ve
politikaları açısından da fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda biz akademisyenlere düşen görev
ise, AUS konusunda çalışmalar yapmak, bilgilendirmek ve teorik ve uygulamalı olarak
incelemeler yapmaktır.
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MOSKOVA SEFARETİ’NDE CEREYAN EDEN HADİSE HAKKINDA TEATİ
OLUNAN NOTALAR: ÇANTA OLAYI (21 NİSAN 1922)
Prof. Dr. M. Salih MERCAN
Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr

ÖZET
Moskova’da faaliyete başlayan Türkiye Büyükelçiliği, iki ayrı binada teşkilatlanmıştı. 21
Nisan 1921 tarihinde Türk Büyükelçiliği, saat on sekiz buçuktan gece yarısından iki saat
sonrasına kadar ateşemiliterlik dairesini telefonla aramış ise de muhabere teminine imkan
bulunamamıştı. Sefarethaneye bir hayli uzak olan ataşemiliterlik dairesine bir memur
gönderilmişti. Fakat ne memur ç.abuk gidip gelebilmiş, ne de telefonla görüşmek mümkün
olmamıştı.Nihayet gece yarısı saat ikiden sonra ataşemiliter ve ataşelerimiz, sefarethaneye
gelmişler ve Rusların tecavüzüne uğradıklarını söylemişlerdi.
Moskova askeri okulları ziyaret için Sovyet Hükümeti, ateşlerimize müsaade verdiği zaman,
askeri okullar müfettişliği erkânı harbiyesinden Orşevski isminde bir subayı kendilerine
mihmandar olarak tayin edilmişti. Orşevski bir gün bu münasebetle tanıştığı Ataşe militer
Binbaşı Ziya Bey’in ziyaretine gelmek istemişti. Ziya Bey, tavır ve hareketlerinden
şüphelendiği Rus subay’ın teklifini evvela kabul etmemişti. Fakat Orşevski’nin ısrarlı ricası
üzerine 21 Nisan 1922 öğleden sonra saat altıda Balşay Dimitrovska’daki randevuya rağmen,
20 Nisanda gelmişti. Ziya Bey’i bulamayınca geriye dönmüştü. Ziya Bey, bu durum
karşısında Orşevski’nin hareketini bir daha gözeden geçirdikten sonra, verdiği hükümde
yanılmamak için Moskova’da bulunan diğer askeri ataşelerimizi de aynı gün apartmana
çağırmıştı.
Orşevski 21 Nisanda belirlenen saatte apartmana geldiği zaman Binbaşı Ziya Bey’den başka
Yüzbaşı Önhan beyle eşi Münir’e Hanım, Yüzbaşı İdris Çora ve Yüzbaşı Emin beyler vardı.
Orşevski bir Rus Erkânıharp arkadaşını da subaylarımıza tanıştırmak istediğini söylemiş,
telefonla konuşmak müsaadesini aldıktan sonra, telefon çalışmadığını görünce, yakında
ikamet eden arkadaşını alıp getirmek üzere dışarıya çıkmıştı. Orşevski kısa bir süre sonra
arkadaşı ile beraber dönmüştü. Paltolarını astıkları yere ikinci Rus subayının bir el çantası
bıraktığını ataşelerimiz görmüşlerdi. Biraz sonra apartman dairesinin kapısı zorla açılmış ,
silahlı dokuz kişi içeriye girmişti. Bir kısmı da sokak kapısının önünde bekliyorlardı. İçeriye
girenlerin ilk icraatı, odadakilere oldukları yerde kalmaları ve kımıldadıkları takdirde ateş
edileceğini ihtar ve apartmana haydutları aramak vazifesiyle geldiklerini belirtmek olmuştu.
Bu sırada ateşelerimiz, milletlerarası haiz oldukları hak ve imtiyazları nazarı itibara alarak ve
Türkiye’nin dostu olan bir ülkede bulunduklarını düşünerek böyle vahşiyane bir muameleye
maruz kalabileceklerini hatırlarına getirmediklerinden evvela kendilerini müdafaa etme
lüzumunu hissetmemişlerdi. Sonra, Türkiye Büyük Elçiliği’nin mensupları olduklarını ve
siyasi heyetlerin azalarının bulunduklarını nazik bir lisanla anlatmaya çalışmışlar ve
üzerlerinde taşıdıkları diplomatik kartları da göstermişlerse de, bu izahatları mütecavizlerin
gazap ve hiddetlerini artırmaktan başka bir şeye yaramamıştı..
Bulunan bir şifre miftahı ile bazı
Sefaret memurlarımızdan bir bey
Milletlerarası hukuka aykırı olan
Mösyö Karahan'm nezdine birinci

evrakı resmiye bir memhur çanta derununa vazolunarak
Çeka dairesine götürülmüştür. Sefirimiz Ali Fuat Paşa,
bu harekât öğrenince Rus Hariciye Komiserliği Vekili
kâtibini göndererek çantanın açılmadan Sefarete iadesini
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talep etmiş ve işbu talebi ret olunduğu takdirde Moskova'yı terk etmek mecburiyetinde
kalacağım beyan etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Ali Fuad Paşa, Karahan, Aralof,
Çeka, Ataşemiliter.

TEATI ABOUT THE HADES WHO SIGNED THE MOSCOW LOVE
NOTES: BAGS (21 APRIL 1922)
ABSTRACT
Began operating in Turkey Embassy in Moscow, it was organized in two separate buildings.
On 21 April 1921, the Turkish Embassy phoned the Ammunition Department by phone from
eighteen and a half to two hours after midnight and had not been contacted. A clerk was sent
to the military office, which is far from the Embassy. However, it was not possible for the
civil servants to come and go, nor to speak on the phone.
When the Soviet Government allowed our fires to visit the Moscow military schools, an
officer named Orsevsky, who was in the area of the cadre of military schools inspector, was
assigned to them as a host. Orshevski is the President of Turkey the militia had wanted to visit
Major Ziya Bey. Ziya Bey had not accepted the Russian officer's offer before he had
suspected his attitude and actions. But on April 21, 1922, on April 21, 1922, on the insistence
of Orshevsky, he arrived on April 20th, despite an appointment at Dimitrovska in Balaysia.
When he couldn't find Ziya Bey, he was back. Ziya Bey, after reviewing the movement of
Orshevsky in this situation, in order to avoid being mistaken in his judgment in Moscow, the
same day the other military attache invites us to the apartment.
When Orşevski arrived at the apartment on the 21st of April, there were Captain Zongo Bey
and his wife Münir. Orshevsky said that he wanted to introduce a Russian friend to his army
officers, and after receiving an authorization to talk over the phone, soon after he had been
informed that the phone was not working, he had gone out to fetch his resident friend.
Orshevski soon returned with his friend. They saw our attaches that the second Russian
officer had left a handbag in the place where they put their coat on. A little later, the
apartment door was opened by force, nine people armed. Some were waiting in front of the
street door. The first act of entering into the room, the room where they stay where they were
and if they move will be fired if the warning and the apartment was to call the bandits came to
the task. Meanwhile, our attaché rights as they have international and concessions taking as
the evil eye and Turkey considering their presence in a country that is friendly they bring to
mind could be exposed to such wild until a treatment firstly they feel the need to defend
themselves. Then, in Turkey they have large embassy tried to tell a polite language which
they are members, and they found the maximum of political delegations and demonstrated
diplomatic cards they carry on them, did not work on something else instead of increasing the
wrath and fury of these clarifications aggressive.

Some of the documents were found with a miftah and a man was taken to a bag of shrines
and a gentleman was taken to the Czech office. When our secretary Ali Fuat Pasha learned
this operation which was contrary to international law, he sent the first secretary to Monsieur
Karahan, the Deputy Secretary of the Russian Foreign Office, and sent him back to
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Sefarete before the bag opened has requested and declared that I will have to leave Moscow if
this request is refused.
Keywords: Republic of Turkey, Ali Fuad Pasha, Russia, Karahan, Aralof, the Cheka, the
Ataşemilit
1-GİRİŞ
Birinci Büyük Millet Meclisinde ilk sıralarda olayların gelişme ve istikametini elinde
tutan muhafazakâr gurup, ilk devrelerde rastlanan zorluklar karşısında zedelenmiş ve “Garpla
asla anlaşmaya imkân yoktu. Tek halas çaresi, Rus ile anlaşmaktır” prensibini savunan
müfritlerin tesiri daha kuvvetle hissedilmeye başlamıştı. Komünist Partisinin kurulması bu
hava içinde mecliste derin bir reaksiyon meydana getirmiş, hatta bir kısım mebuslar
tarafından tabii bir durum olarak görülmekte idi.
Rusya’nın içinde bulunduğu durum ve Türkiye ile ilişkileri paralelinde, hadiselerin bu
tarz cereyanı Komünist Partisinin resmen kuruluşu ve Dâhiliye Vekâleti tarafından resmen
tanınması karşısında, meydana gelebilecek ciddi hadiselerin tesirini asgariye indirmek için
içeride ve dışarıda tedbirler almak zarureti karşısında kalındı. Ancak Türkiye Komünist
Partisi, gerçek bir Bolşeviklik telkin ve tahriklerini önlemek gaye ve amacıyla kurulmuştu.
Dava Rusya’dan gelen ve devamlı gelmekte olan telkin ve propagandaların zararını önlemek,
asgari hadde indirme, böylelikle de, bize yardım etmesi beklenilen tek devlet olan Sovyetlerin
ilgisini kesmemelerini sağlamaktı.1
Alınan tedbirlerden birisi de, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey başkanlığındaki
heyetlerin çıkmazdan kurtaramadığı Moskova müzakerelerini bir an önce sonuçlandırabilmek
ve aynı zamanda, Moskova’da hakkımızdaki fikir ve niyetleri bu bakımdan da tetkik ederek
alınması vatan muhabbetinin zarureti olan tedbirleri tespit için fikrine, vicdanın, bilhassa Türk
milli ananelerinin kıymet ve iç yüzüne vakıf çok yetkili bir şahsiyetin Moskova’ya
“fevkalade salahiyeti haiz sefirikebir” olarak gönderilmesiydi.
Bu zatın aynı zamanda Ruslar tarafından da iyi karşılanması ve şahsiyeti hakkında
açık menfi kanaatler olmaması şarttı. Bu çapta iki insan vardı. Ali Fuat Paşa ve Kazım
karabekir Paşa.2
Kazım Karabekir Paşa, Ermeni hayallerini yıkmıştı. Bu sebeple, mesela Karahan gibi
soyu Ermeni olan insanların Rus hariciyesinde söz sahibi oldukları bi zamanda onun
gönderilmesi psikolojik değildi. Kaldı ki Kazım Karabekir Paşa, bu mevzuda asla müsamahalı
değildi. Hâlbuki gidecek zatın, hakiki maksat ve gayesinden zerrece fedakarlık yapmamakla
beraber, vaziyeti idare etmesi ve Rusya’da beklenen malzeme ve altınları alabilmesi de şarttı.
Mustafa Kemal Paşa, uzun bir muhasebeden ve düşünme devresinden sonra, bu vazifeyi Ali
Fuad Paşa yana karar verdi.3
Ali Fuad Paşa, Bekir Sami Bey gibi hareket etmedi kati neticeyi almak kararıyla, bir
kumandan gibi hareket etti Lenin, Stalin, Çiçerin ve Karahan’la derhal temasa geçti ve
Türkiye’nin giriştiği mücadelenin gayesini, belki tehlikeli sayılabilecek açık bir yüreklilikle
ortaya koydu. Ali Fuad Paşa Rusya’da bulunduğu 21.11.1920 tarihinden 2.6.1922 tarihine

-Ali Fuad Cebesoy, Siyasi hatıralar, Büyük Zaferden Lozan’a Lozan’dan Cumhuriyete, I-II, s. 382
Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Ankara, 1961, XIX, s. 11022
3
-Kutay, a.g.e. s. 11023
1
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kadar, yani, artık Türk Ordusunun kuvvetlenip, Garp cephesinde Yunan kuvvetlerini “vatanın
harim-i ismetinden kovacak” hale gelinceye kadar Rus gizli emellerinin açığa vurularak, çok
nazik safhalar arz eden politik durumumuzda bir çöküntü meydana gelmemesini başarıyla
temin ve idare etti.4
Ali Fuad Paşa’nın, Rusya’ya “Selahiyet-i vasıa ile Sefiri Kebir” olarak atanmasıyla
beraber, Moskova’da faaliyete başlayan Türkiye Büyükelçiliği, iki ayrı binada
teşkilatlanmıştı. 21 Nisan 1921 tarihinde Türk Büyükelçiliği, saat on sekiz buçuktan gece
yarısından iki saat sonrasına kadar ateşemiliterlik dairesini telefonla aramış ise de muhabere
teminine imkân bulunamamıştı. Sefarethaneye bir hayli uzak olan ataşemiliterlik dairesine bir
memur gönderilmişti. Fakat ne memur ç.abuk gidip gelebilmiş, ne de telefonla görüşmek
mümkün olmamıştı.Nihayet gece yarısı saat ikiden sonra ataşemiliter ve ataşelerimiz,
sefarethaneye gelmişler ve Rusların tecavüzüne uğradıklarını söylemişlerdi.
Moskova askeri okulları ziyaret için Sovyet Hükümeti, ateşlerimize müsaade verdiği
zaman, askeri okullar müfettişliği erkânı harbiyesinden Orşevski isminde bir subayı
kendilerine mihmandar olarak tayin edilmişti. Orşevski bir gün bu münasebetle tanıştığı
Ataşemiliter Binbaşı Ziya Bey’in ziyaretine gelmek istemişti. Ziya Bey, tavır ve
hareketlerinden şüphelendiği Rus subay’ın teklifini evvela kabul etmemişti. Fakat
Orşevski’nin ısrarlı ricası üzerine 21 Nisan 1922 öğleden sonra saat altıda Balşay
Dimitrovska’daki randevuya rağmen, 20 Nisanda gelmişti. Ziya Bey’i bulamayınca geriye
dönmüştü. Ziya Bey, bu durum karşısında Orşevski’nin hareketini bir daha gözeden
geçirdikten sonra, verdiği hükümde yanılmamak için Moskova’da bulunan diğer askeri
ataşelerimizi de aynı gün apartmana çağırmıştı.5
Orşevski 21 Nisanda belirlenen saatte apartmana geldiği zaman Binbaşı Ziya Bey’den
başka Yüzbaşı Önhan beyle eşi Münir’e Hanım, Yüzbaşı İdris Çora ve Yüzbaşı Emin beyler
vardı. Orşevski bir Rus Erkânıharp arkadaşını da subaylarımıza tanıştırmak istediğini
söylemiş, telefonla konuşmak müsaadesini aldıktan sonra, telefon çalışmadığını görünce,
yakında ikamet eden arkadaşını alıp getirmek üzere dışarıya çıkmıştı. Orşevski kısa bir süre
sonra arkadaşı ile beraber dönmüştü. Paltolarını astıkları yere ikinci Rus subayının bir el
çantası bıraktığını ataşelerimiz görmüşlerdi. Biraz sonra apartman dairesinin kapısı zorla
açılmış, silahlı dokuz kişi içeriye girmişti. Bir kısmı da sokak kapısının önünde bekliyorlardı.
İçeriye girenlerin ilk icraatı, odadakilere oldukları yerde kalmaları ve kımıldadıkları takdirde
ateş edileceğini ihtar ve apartmana haydutları aramak vazifesiyle geldiklerini belirtmek
olmuştu. Bu sırada ataşelerimiz, milletlerarası haiz oldukları hak ve imtiyazları nazarı itibara
alarak ve Türkiye’nin dostu olan bir ülkede bulunduklarını düşünerek böyle vahşiyane bir
muameleye maruz kalabileceklerini hatırlarına getirmediklerinden evvela kendilerini müdafaa
etme lüzumunu hissetmemişlerdi. Sonra, Türkiye Büyük Elçiliği’nin mensupları olduklarını
ve siyasi heyetlerin azalarının bulunduklarını nazik bir lisanla anlatmaya çalışmışlar ve
üzerlerinde taşıdıkları diplomatik kartları da göstermişlerse de, bu izahatları mütecavizlerin
gazap ve hiddetlerini artırmaktan başka bir şeye yaramamıştı.6
Saat altı buçuktan, gece yarısından sonra saat ikiye kadar elçiliğin en önemli personel,
dost bir ülkenin Çeka (fevkalade Emniyet Teşkilattı) memurları tarafından kendi
ikametgâhlarında çok kötü
muameleye maruz kalmışlardı. Çeka memurları, elçiliğe ait iki binanın her tarafını aramış ve
arama sırasında oldukça kaba davranmışlardı. Bir arada Yüzbaşı Saim bey’in refikası Münire
Hanım’ı da aramak istemişlerdi. Bu durum karşısında ataşelerimizin sabrını taşırmış
-Kutay, Gös. yer
-Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları Milli Mücadele ve Bolşevik Rusya, İstanbul 2017, 375
6
- Cebesoy, a.g.e. s. 76
4
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nefislerini müdafaaya mecbur olmuşlardı. Nezaketsizce hareketlerine son vermedikleri
takdirde her vasıtaya başvurarak kendilerini savunacaklarını şiddetli bir lisanla ihtar
etmişlerdi. Mütecavizlerin başı Simirnof, arkadaşlarına bir müddet için durmalarını
emrettikten sonra telefonun başına geçmiş Hariciye Komiserliği ile uzun uzayı diye
konuşmuştu. Fakat ne konuştuğu iyice anlaşılamamıştı. Yalnız Hariciye Komiserliğinin
Simirnof’a uzun bir talimat verdiğinin farkına varmışlardı.
Telefonlaşmadan sonra Çeka memurlarının hareket tavırlarını değiştirmişlerdi, hadiseye son
vermek istedikleri hissediliyordu. Bir takım manasız sözler söyledikten sonra apartmanda ele
geçirdikleri bazı resmi muhaberatı, memurlarımızdan zorla aldıkları, hususi ve şahsı
muhaberat ve vesikaları, tabanca, kıymetli bazı ufak tefek şeyleri boş bir çantaya
doldurduktan sonra yine zor kullanarak hem Binbaşı Ziya Bey’e mühürletmişler. Her ne
kadar Apartmanda bulunan memurlarımızın hepsi çanta ile beraber Çeka merkezine götürmek
istemişlerse de, memurlarımızın şiddetli mukavemeti üzerine bundan vaz geçmişlerdi. Yalnız
Yüzbaşı Emin Bey’i beraberlerinde götürmüşlerdi. Arama sırasında Çeka memurları
Orşevski’ye apartmana iki defa gelmiş olduğunu söyledikten sonra apartman kapısında
paltolarıyla beraber bırakmış oldukları el çantasından önceden haberleri varmış gibi bir tavırla
çantadan Rusların genel haritasıyla Kafkasya’nın haritasını çıkarmışlar ve bunları
ataşelerimize göstererek, Rus subaylarının apartmana casusluk yapmak için geldiklerini ima
etmişlerdir.7
2.1- Konuyla İlgili Meclis Görüşmeleri
Reis — Malumu âliniz, bugün sual ve suallere gelecek cevaplar ve istizahlara
mahsustur. Fakat bir istisnaî cihet var idi. O da, Heyeti Vekile tarafından veya Heyeti
Celileden bir aza tarafından müstacel, hafi bir şey telklif edilecek olursa Heyeti Âlinizin
kararı veçhile o mesele takdimen müzakere edilecekti. Şimdiye kadar tahrirî suallere gelen
tahrirî cevapların adedi 39'a baliğ oldu. Gün geçtikçe de bu adet terakki ediyor. Bundan evvel
Heyeti Aliyenizin bu bapta ittihaz buyurduğu bir karar vardır. Bu da, cevapların aynen Heyeti
Aliyenize okunarak istima buyrulması merkezindedir. Ahvale nazaran bunun imkânsızlığı zannediyorum - anlaşıldı. Celsenin hitamından evvel tekrar maruzatta bulunuyorum. Hariciye
Vekili Beyefendi, bu gün için pek mühim olan bir meseleyi Heyeti Aliyenize hafiyyen arz
etmek istiyor. Bunu her şeye takdim etmek talebinde bulunuyor. Hariciye Vekilini istima
buyurmağı kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Hariciye Vekili Beyefendi istima olunacaktır.)8
Yusuf Kemal Bey (Hariciye Vekili) (Kastamonu) — Arkadaşlar, bundan evvel
bilmünasebe Moskova'da sefaretimize ve dolayısıyla Hükümetimize ait bir hadisei müessife
vukua geldiğini arz etmiştim. O hadisenin tekevvün ettiği zamandan beri gerek dostumuz
bulunan Rusya'dan Sefirimiz orada iken doğrudan doğruya, gerekse burada Rusya Sefiri
vasıtasıyla bu hadise hakkında birtakım notalar teati edildi. Hadise hemen hallolunmuştur.
Hallolununcaya kadar, bir şekil alıncaya kadar Meclisi Âlinize arzını muvafık görmedim, arza
lüzum görmedim, zaman gelmedi. Onun için Meclisi Âlinize şimdi arz ediyorum. Sırf bu
hadiseye müteallik dosyası budur.
Binaenaleyh teferruattan bahsetmeyeceğim. Tabii ayrıca sual vaki olursa, istizah
buyurularsa onlara da arzı malumat ederim. Yalnız burada Sefire gönderdiğimiz, Sefir tarafından
da bize gönderilen notalar, hadiseyi mümkün mertebe izah ettiği, tafsil ettiği için ve bu notalarda
halle imkân verdiği için, evvelâ bizim burada kendilerine verdiğimiz notayı, onun cevabını,

7
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bizim cevabımızı sıra ile okumak istiyoruz. Biraz uzunca olacak ise de, bütün hadiseyi arz etmiş
olacağız. Burada ilk verdiğimiz nota, dört mayıs sabahı verilmiştir.
Rus Sefaretine Moskova Sefirimiz Ali Fuat Paşa tarafından bildirilen berveçhi âti vekayii
size ihbar etmek mecburiyeti müessafesindeyim.
20 Nisan (Çakanın) müsellah bir kıtası Türkiye'nin Moskova Sefarethanesine mülhak bir
binada tahribat icra etmiştir. Sefaret memurları hüviyetlerini müsbit vesikalarını ibraz ettikleri
halde tehdit ve muayene edilmiş, apartman dâhili kamilen taharri olunmuş ve bulunan bir şifre
miftahı ile bazı evrakı resmiye bir memhur çanta derununa vazolunarak Sefaret
memurlarımızdan bir bey Çeka dairesine götürülmüştür. Sefirimiz Ali Fuat Paşa hukuku düvele
münafi olan bu harekâta muttali olur olmaz Hariciye Komiserliği Vekili Mösyö Karahan'm
nezdinde birinci kâtibini göndererek çantanın açılmadan Sefarete iadesini talep etmiş ve işbu
talebi ret olunduğu takdirde Moskova'yı terk etmek mecburiyetinde kalacağım beyan etmiştir.
Sefirimize talebinin isaf edileceğine dair mevaitte bulunulduğu halde Hariciye
Komiserliğinden Çekaya giden bir memur çantayı nezarette bulunduran memurumuzu tehdit,
tahkir, darp ve kapı dışarı edilerek çantanın gasp olunmasına müsaade etmiştir. Bu vaka üzerine
ve fimabaat Moskova'da kalamayacağını beyan eylemiş olduğu halde Sefirimizin tarziye ve
tazminat talebini havi notası cevapsız kalmış ve dört gün sonra Mösyö Karahan müşraünileyhi
Hariciye Komiserlik dairesine davet ederek meselenin sureti hususi yede halli arzusunu izhar
etmiştir. Ali Fuat Paşa, Tabii bu davete icap etmemiş ve 3 Mayısa kadar kendisine tarziye
verilmediği takdirde Moskova'yı terk etmeğe karar vermiştir.
Rus memurları tarafından yapılan bu harekâtın düveli ecnebiye mümessilleri hakkında
her zaman meri bulunmuş ve muamelâtı beynelmileliye ile teeyyüt etmiş olan hukuk ve
imtiyazata karşı bir tecavüzü sarih teşkil etmekte olduğu zatı âlilerince meçhul değildir. Bahusus
tabarriyat icra edildikten sonra, Ali Fuat Paşanın talebi veçhile, şifre meftahı ile evrakı resmîyeyi
muhtevi çantanın derhal iade edilmeyip bilakis Sefirimizin Moskova'yı terk etmek hususundaki
kararım bildirmiş olmasına rağmen, memurumuz tahkir ve darp edilerek çantanın müsadere
edilmiş olması derecei şumuî ve ehemmiyeti nazarı âlilerinden dur kalmayacak esbabı
müseddededen maduttui Hükümetim bu harekât üzerine Sefirini Moskova' da bırakmamağı
muvafık görmüş ve kendisine talep ettiği tarziye verilmesini takdirde Payitahtı terk etmek
hususundaki kararını tasvip etmiş olduğunu tebliğ eylemiştir. Hükümetim kezalik marüzzikr
harekâtın faili olan bilumum memurların müessir ve ibret âmiz bir surette tecziyesini talep
etmekte musirdir. Derhal tamir edilmediği takdirde Rusya'ma Türkiye'ye karşı dostluk siyasetine
nihayet vermek tasavvurunda olduğunu istidlale bizzarure mahal verecek odan bu vahim
hadiseden dolayı size Hükümetimin kati protestosunu iblağ ederek Rus Hükümetinin bu mesele
hakkındaki cevabını Hükümetimin sabırsızlıkla intizar ettiğini ilâve etmekle kesbi şeref eylerim.
Ihtiramat.
Çeka demek, fevkalâde idarei siyasiye demektir. Bir nevi âli emniyeti umumiyeden
ibarettir. Bu nota, daha Fuat Paşa Hazretleri buraya gelmeden ve fazla malumat alınmadan
veriliyor. Yani pek az malumat alındığı bir sırada yazılıyor. Rus Sefiri, bu notaya 23 Mayısta
cevap verdi. Şimdi o cevabı okuyorum, efendim.9
2.2-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye.
3 Mayıs tarihli notanızı aldım. Mezkûr notada beyan olunan haberlerle bende mevcut
olan haberler arasındaki katî âdemi tetabuku kayıt ve zikretmek mecburiyetindeyim. Moskova
le pek hafif bir irtibat mevcut olduğundan Sefir Ali Fuat Paşa ile orada cereyan eden hadise
hakkında bir fikir hâsıl edebilmek için yedimizde mevcut malzeme katiyen gayri kâfidir. Bu
9
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hal ise benim için okluğu gibi sizin için de hadiseyi künhü itibariyle tetkike manidir. Mesele
ancak aradan bir kaç zaman geçtikten sonra mevzubahis olabilir. Her halde, her ne vaki olmuş
olursa olsun Ali Fuat Paşa ile olan hadisenin tamamıyla şahsî ve hususî bir mesele olduğunda
ve Rus Federatif Sosyalist Şuralar Sovyetler Cumhuriyetinin müstakil Anadolu Türkiye'si
arasında uzun zamandan beri mevcut olan samimi ve muhadenetkâr dostluğa hiç bir suretle
icrayı tesir edecek mahiyette olmadığından en küçük bir şüphe bile yoktur.
Hükümetimden aldığım talimata binaen yukarıda beyan olunan hadisenin hiç bir
suretle münasebatı dostluğumuzu duçarı zaaf edemeyeceğini ve edememesi lâzım geleceğini
sureti katiyede beyan eder ve dostluğumuzun mütesanit ve lâyetegayyer olduğunu ve
Moskova muahedenamesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Misakı millisine
esas teşkil eden prensiplere sadık olduğumuzu Hükümetim namına resmen teyit eylerim.
Dostluğumuz o kadar (kuvvetli avamile istinat etmektedir ki Sovyet Rusya'nın Büyük
Millet Meclisi Türkiye'sine karşı dostane siyasetine nihayet vermek niyetinde olduğu farz bile
edilemez. Bahusus ki bugün Ceneve Konferansının mesaîsinden sonra hakiki dostların
dostluklarının faaliyetini ve takviyesini Cenevede “kolonizasyon” arzuyu şeditlerini hayrı fiile
isal edemeyen ve istiklâlleri için mücahede etmekte olan Şark memleketleri üzerinde
aksülamel vücuda getirme için diğer usullere müracaat etmek arzusunda bulunan emperyalist
âlemi karşısında bir defa daha teyit etmek elzem olduğu bir sırada böyle bir şey ne Türkiye
ve ne de Rusya için faydalı değildir.
Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — imza kimin efendim?
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Rus Sefiri Aralof Yoldaşın, efendim. Biz bu notayı
aldıktan sonra Fuat Paşa Hazretleri gelmek üzere idi. Onun gelmesini bekledik. O sırada iken
Rus Sefirinden, ikinci bir nota daha geldi, o da şudur: 23 Mayıs tarih ve 910 numaralı notama
mütemmime olarak ve Moskova'da Ali Fuat Paşa ile vukua gelen hadise hakkında
Hükümetimin noktai nazarından sizi haberdar edeceğime dair mezkûr notalarda vuku bulan
vaadime tevfikan Moskova'dan ilâveten alınan malumata nazaran hususatı âtiyeyi pişi itilaı
âlinize vaza müsaraat eylerim.
1. Başkâtip hiç bir sütüme veya tahkire maruz kalmamıştır.
2. Sefaret memurini hakkında hiç bir haşin muamele vuku bulmamıştır.
3. Devlet idarei siyasiyesi memurininin harekâtı gayet dürüst olmuştur.
4. Taharriyat hususu bir meskende ikamet eden ve bunun iki odasını isticar etmiş olan
Türk Sefaret memurininin ikametgâhında vuku bulmuştur.
5. Tahariyat esnasında Devlet idarei siyasiyesinin mümessilleri tarafından şifrelerin
zaptı sırasında işbu şifrelerin Sefarete aidiyeti mezkûr memurlar tarafından farz edilememiştir.
Çünkü şifreler alelade sefarette hıfz edilerek münhasıran Sefirin tahtı tasarrufunda bulunur ve
hususî bir ikametgâhta bulunmaz.10
6. Devlet idarei siyasiyesi memurlarının Sefaret memurininin ikametgâhına duhulünde
bu memurlar Rus zabitleri görmüşler ve bu zabitlerden birinin çantasında Türkçe bir metin ile
birlikte Rusya'da ve Kafkasya'da bulunan Rus ordularının tahşidat haritaları bulunmuştur.
Sefir alelacele hareket ederek çantanın açılması esnasında hazır bulunmak için memur
göndermek hususunda hiç bir teşebbüste bulunmadığından dolayı çanta şimdiye kadar kapalı
kalmış olduğu için size bu hususta daha mufassal maluma veremeyeceğim.
7. Sefir Ali Fuat Paşanın Sovyet Hükümeti tarafından Türk sefaretine karşı hariciez
memleket imtiyazı fevaidi ihlâl edilmiş olmasından dolayı tebaüt etmiş olması bir esasa
müstenit değildir. Çünkü balada dahi beyan edildiği veçhile Sefaret memuru tarafından
kiralanmış olan apartman bir mahali hususî olup hiç bir hariciez memleket alâmetini haiz
değildir. Türk Sefaret binasına gelince, Hukuku düvelin fevaidine göre mahalli mezkûr
10
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hariciez memleket kalmış ve böyle kalacaktır. Rus Sovyet Hükümetinin ahkâmı mevzuası
mucibince bilumum hukuku masuniyetten istifade eden bir ecnebi heyeti mümessilesine ait
Sefaret binasında hiç bir kimse ne taharriyat icra ve ne de vesaiki atız edemez.
8. Vakayii anifenin izahı sadedinde Sefir Fuat Paşa tarafından verilen malûmat
Hükümetimden henüz aldığım malûmatla hiç bir suretle tevafuk etmemektedir.
Menfaatiarının vahdeti itibariyle gayet samimi bir surette yekdiğerine merbut olup
aralarındaki münasebatı dostaneyi ihlâl için mesaîi azıma sarf eden ve emellerine
muvaffakiyet halinde şark akvamını ezmek ve bunlar üzerindeki tahakkümlerini takviye
eylemek için işbu dostlukta mahirane bir manevra ile inkisar vücuda getirmeğe çalışan
düşmanlarına karşı mübarezei müşterekede bulunan iki memleket arasındaki sabit ve amik bir
dostluğa müstenit münasebatı uhuvvetkâranenin prensibe gayri müteallik bir mahiyette
bulunan ve bununla beraber tamamıyla gayri kâfi bir surette tenvir edilmiş olan hususat
yüzünden duçarı inhisaf olabileceğini kabul etmek her halde gayri mümkündür.
9. Moskova'da vukua gelen hadisenin gayet kısa bir müddet zarfında hal ve intaç
edilmesi lâbüt bulunduğunda hiç bir şüphe yoktur. Bu mesele hakkında daha tam bir surette
icra edilecek tahkikata iştirak etmek ve bu suretle bu şayanı teessüf hadiseden mesul olup
"münasebatı hasenemizi ihlâl edeyazan hareketleri neticesi olarak mücazat görmeleri icap
eden eşhası meydana çıkarmak için Türkiye Büyük Millet Meçlisi Hükümetinin Türk heyeti
sefaretinin Moskova'da kalmış kısmına içlerinden birsini tayin hususunda emir vermesini
sureti katiyede elzem addetmekteyim. Nezaketi mutadeniz hasebiyle Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti tarafından bu hususta ittihaz edilecek tedbirden bizi vaktiyle haberdar
edeceğinize kaniim. İhtiramla!.11
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Rica ederim, hepsine ayrı ayrı cevap vereceğim,
içerisinde bazı noktalar var ki onlara da cevap vereceğim. Biz, bu notaya şu cevabı verdik.
Moskova Sefareti hadisesi hakkında irsal eylediğiniz 23 Mayıs ve 3 haziran 1922 tarihli 910
ve 973 numaralı notaları aldığımı beyan ile kesbi şeref eylerim. Moskova Sefirimiz Ali Fuat
Paşa ahiren Ankara'ya muvasalat etmiş ve hadiseye müteallik evrak ve malumat bizce ikmal
olunmuştur. Sizce dahi elyevm malumatı kâfiye elde edilmiştir. Binaenaley biran evvel muhik
bir sureti halliye ye iktiranını temin gayesiyle meselenin münakaşası icap etmektedir. Bunun
için de evvelemirde hadisenin sureti tekevvün ve cereyanını meydanı vuzuha koyacak nikatı
fiiliyeyi tespit etmek iktiza ediyor. Sefirimizin ita ettiği malumata nazaran mukaddema
mekâtibi askeriye müfettişi umumiliği tarafından Türk Sefareti erkânından bazılarına Mektebi
askeriyeyi ziyaret ettirmek üzere memur edilmiş ve bu suretle mumailehimde muarefe peyda
etmiş olan Olşefki 20 Nisan 1922 tarihinde sefarethane memurlarından İdris Beyle
Âteşemiliter muavini Ziya Beyleri Bolsaya Dimürofka sokağında 16 numaralı hanedeki
apartmanlarında ziyaret etmek istemiştir. Bu apartman Türk Sefaretinden Hariciye
Komiserliğine 9 Mayıs 1921 tarihinde tahriren vuku bulan müracaat üzerine Hariciye
Komiserliği marifetiyle mumaileyhime tahsis olunmuştu. Ziya Bey mumaileyhi kabul etmek
istememekle beraber ısrarı üzerine bereyi nezaket ertesi günü yani 21 Nisanda ziyaretini kabul
edeceğini bildirmiştir. Buna rağmen Olşefki 20 Nisanda Apartmana gelmiş ve Ziya Beyi
bulamadığı cihetle ertesi günü vakti muayyende avdet etmek üzere gitmiştir. 21 Nisan
akşamüzeri saat altıda Olşefki, Âteşemiliter muavini Ziya Bey ve Sefaret ataşeleri İdris
Cevat ve Saim Beylerle üsera komisyonu azasından Emin Efendinin müştemian bulundukları
bu apartmana gelmiştir. Kendilerine bir erkânı harp arkadaşım tafedim etmek istediğini
söylemiş ve odadaki telefon işlemediğinden yakında ikamet eden mumaileyhi bizzat alıp
gelmek üzere dışarı çıkmış, bir kaç dakika sonra arkadaşıyla birlikte avdet etmiştir. Bu
11
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arkadaşı portföyünü koridorda bırakmış ve her ikisi girdikten biraz sonra apartmanın kapıları
müsellah eşhas tarafından zorlanmış ye bunlardan yedisi apartmana girerek diğerleri
merdivenlerde ve binanın mahrecinde kalmışlardır.
Haydutları taharri vazifesiyle mükellef olduklarını beyan eden bu eşhas odada
oturanlara kımıldanmamalarını ihtar etmiştir. Sefaret memurları nazikâne bir surette sıfatı
resmiyelerini beyan ve diplomatik kartlarını irae etmelerine rağmen ağızlarımı açmamaları
kendilerine hiddetle ihtar olunmuştur. Saat altı sonradan ertesi günü saat iki evvele kadar bu
muamele devam etmiş gerek sefaret memurları ve gerek apartmanın her tarafı taharri
edilmiştir. Esnayı tahariyatta -taharri icra edenlerin Şefi Hariciye Komiserliği ile muhabere
etmiş, memurlarımızın hakikaten kart diplomatiği hamil olup olmadığını sormuştur.
Memurlarımızın Sefaretle muhaberesi ise menolunmuştur. Çeka memurları Olşefkinin
arkadaşının portföyünden bir umumî Rusya haritasıyla Kafkasya haritası çıkarmışlar ve bu
haritaları Ataşe militer muavinine bir manayı mahsus ile göstermişlerdir. Çeka memurları
apartmanda buldukları evrak ve şifre ile memurlarımızın ve Rus zabitlerinin üzerinde
buldukları evrakı aynı çantanın içine koymuşlardır. Bu çantaya Türk ve Rus mühürleri
vazolunmuştur. Rus memurları tanzim ettikleri zabıt varakasını Ziya Beye imza ettirmişler
çanta ile beraber Sefaret memurlarını da götürmek istemişler, nihayet yalnız Emin Efendiyi
götürmekle iktifa eylemişlerdir. 12
21 Nisan 1922 tarihini ve diğer birtakım imzalarla beraber Komiser Smirnof imzasını
hâmil olan işbu grosso verbalde marelbeyan apartmanda taharriyat icra olunduğu apartmanda
bulunan bazı eşya ile evrakın alındığı Türk memurlarından yalnız Ziya, Saim ve idris Cura
Beylerin serbest ve kart diplomatikleri ellerinde bırakıldığı, taharriyat esnasında işbu dört
zatın diplomatik mümessiller oldukları nazarı itibara alınmaksızın taharriyat icra ve vesaikin
zapt olunduğunu beyan ile şikâyet ettikleri muharrerdir. Memurların hamil oldukları ve
Hariciye Komiser vekilinin imzasını havi bulunan diplomatik kartlarda işbu kartı hamil olan
memurun Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyetinde siyasî mümessillerin haiz olduğu
bilcümle hariciez memleket ve masuniyet hukukundan müstefit oldukları musarrah
bulunmaktadır. Apartmanın taharrîyatı hitam bulduktan sonra vakadan haberdar olan Türk
Sefiri 12 Nisan gününün sabah saat üç buçuğunda başkâtibi vasıtası ile Hariciye
Komiserliğine şikayet ederek çantanın Emin Efendi ile birlikte iadesini talep etmiştir. Mösyö
Karahan telefonla Başkâtibi vakit geç olduğundan ertesi günü saat on bire kadar müsaade
edilmesini ve meselenin Sefaretin arzusu veçhile hallolunacağını bildirmiş ve iş ertesi güne
kalmıştır. Mösyö Karahan'ın vaadi infaz olunmadığını gören Sefir ertesi günü Hariciye
Vekâletine tahviren müracaat etmiş ve çantanın halen İade edilmemesini protesto etmiştir.
Saat bire doğru Emin Efendi polis dairesinde mevkuf bulunduğu odadan telefonla şarki katip
seksiyonu şefi M. Başökofun kendisine çantayı bırakarak daireyi terk edip avdet etmesini,
aksi takdirde hapsedileceğim tebliğ ettiğini haber vermiş, Sefir de kendisine çantadan
ayrılmamasını emreylemiştir. M. Başökofun mufarakatinden sonra altı kişi çantayı
bırakmasını Emin Efendiye tekrar ihtar etmişler ve istinkâfı üzerine cebren ve bilekleri
bükülmek suretiyle elinden çantayı almışlardır.13 Sefirimiz aynı gün vakanın tafsilâtını havi
uzun bir nota ile numara 294 protestosunu tekit ederek tarziye ve memurini mesulenin
tecziyesini talep eylemiştir. 25 Nisan tarihine kadar Hariciye Komiserliği ne cevap ne de
tarziye vermiştir. 25 Nisanda M. Karahan Sefirimize şahsî mükâleme ile ihtilâfın hal
olunabileceğini, hasta olduğundan kendisini daha evvel davet edemediğini ve aynı gün veya
ertesi gün Hariciye Komiserliğine gelmesini Sefirimize yazmıştır. Sefirimiz rahatsızlığı
12
13
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itibariyle 26 Nisanda itizar etmiştir. Mösyö Karahan 28 Nisan tarihli ve 928 numaralı
notasında Sefirimizin hastalığı hasebiyle meselenin Ankara'da müzakeresi Mösyö Aralof'a
havale edildiğini Türk memurlarına ve vesaike ait diplomasiyenin ihlâli hususundaki beyanat
hiç bir esasa müstenit olmadığı, bilâkis Devlete karşı idare edilen bir casusluğa
iştiraklerinden dolayı İdris, Ziya, Saim ve Emin beylerin hukuku düvelin en basit kavaidini
ihlâl ettiklerini Sefaret erkân ve evrakına masuniyet casusluk etmek için verilmiş olmayıp
emniyeti suiistimal ettiklerinde nezdinde bulundukları Devletin hürmet ve riayetinden
mahrum olacaklarım ve Devletin emniyeti muhafaza edilmek için cürümü vaki ile mütenasip
tedbire müracaat olunabileceğini Hukuku düvel kavaidine tamamen muvafık olan bu tedbir
sırasında Rus memurlarının hareketi gayet dürüst olduğunu ve tart gibi haklarında daha
şiddetli muamele edilmek mümkün olduğu halde serbest bulunduklarım, yalnız cürümlerini
müsbit evrak kendilerinden alınmış olduğunu beyan ve memurini mezkûrenin memleketten
çıkmalarım talep eylemiş ve Türk Sefareti memurlarının casusluk etmelerine karşı beyanı
teessüf etmiştir.
Bu notaya Sefirimiz 1 Mayıs tarihli ve 334 numaralı takririyle müdellelen cevap
verdiği gibi çantanın açılmasında memur bulundurmak için Hariciye Komiserliğinin 29 Nisan
tarih ve 938 numaralı not... vesikin (antant) kaldığına kanaati olmadığından teklifi vaki'i kabul
edemeyeceğini beyan suretiyle cevap vermiştir. Balada zikredilen nikatı fiiliye hulâsa
olunursa her iki tarafça müsellem olmak itibariyle müttefiki aleyhtir:
1. Rus memurları Türk Sefaret erkânı tarafından işgal edilen ve hükümetçe sureti
resmiyede malum olan bir mahalle cebren duhul etmişlerdir. (Zabıt varakası; Karahan'ın
notası, sizin notanız.)
2. Rus memurları Türk memurini sefaretini cebren kendi nüfuz ve hâkimiyetleri altına
alarak üzerlerini ve çantalarını taharri etmişler ve evrakı resmiyeyi ve bazı eşyalarım
almışlardır.
3. Apartmanı işgal eden Rus memurları esnayı taharriyatta Hariciye Komiserliğinin
ifayı vazife eden Hariciye memurunun muntazaman talimatı ile hareket etmişlerdir. y
4. Üsera Komiseri Emin Bey saat ikiye kadar mevkuf kalmıştır.
5. Türk Sefaretinin mükerrer ve katî protestolarına rağmen çanta iade edilmemiş,
tarziye verilmemiş, memuru mesul tecziye olunmamıştır.14
Şu beş noktada hulâsa edilen ve tarafeynce inkârı kabil olmayan ve benaberin tespiti
için bir tahkikat komisyonu teşkili tamamıyla zait ve bîluzum bulunan maruzzikr nikatı fiiliye
hakkında hukuku beyneddüvelin verdiği hükümler gayet maruf ve meşhurdur. Mahaza bunun
da bir defa daha nazar edilmesini faydadan gayri hali görmekteyim. Hukuku Düvelin
umumiyetle kabul edilen kavaidi mucibince Süferayı ecnebiyenin şahısları ve ikametgâhları
taarruzdan masundur ve bu hususta kendilerinin haiz olduğu imtiyazat aynen erkânı sefarete
de şamildir. Bunlar, memleketine kabul edildikleri Devlet tarafından gerek cezaî ve gerek
hukukî hâkimiyeti kazaiyeden hariç tedbiri inzibatiyeden muaf tutulur. (Opeohayım: Londra
edisyonu S. 578, fıkra 402) Memurini diplomasi yenin haiz olduğu imtiyazı masuniyet
herkesin haiz olduğu masuniyet değildir. Bu imtiyazın, imtiyazatı diplomasiyenin birincisi
addedilmesi becadır. Bu masuniyet umumî bir surette «musaddaktır. (Fredrik Piyetri. Sahife
125) Sefir bulunduğu memleketin hâkimiyeti cezaiyesinden hariçtedir. Sefirin ceraimi ikamet
ettiği memleket hükkâmı marifetiyle değil, tariki siyasî ile cezalandırılır. Her hükümet
aleyhine fitne ter- i tip eden bir memuru siyasîye karşı kendisini temin etmek ve o memuru
memleketine göndermek hakkını haizdir. Fakat hiç bir sefir, muamelei cebir ve şiddete kıyam
ve elindeki silâh ile fiiliyata varmadıkça Hukuku Düvelin himayesinden hariç addedilmek
14
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caiz değildir. (Pradye Federe C 2 S. 45) Sefirin masuniyeti ikametgâhı umumiyetle
tanınmıştır. Bu masuniyet, vergiye ve emlâk gayri menkuleye müteferri hukuk müstesna
olmak üzere memurini diplomasiyenin işgal ettikleri mahallerin hâkimiyeti mahalliyeye karşı
istiklâlinden ibarettir. Bu istiklâl bilhassa hiç bir idarei âmme memurunun ve kuvvei
müsellehadan hiç bir memurun icrayı vazife etmek için bu otellere girmemelerinden ibarettir.
(Pradre Federe C. 2 S. 78) Hukuku Düvel Enstitüsünün 1895 senesinde Kembriç'te vukubulan
içtimaında, imtiyazatı diplomati'kiye hakkında tanzim ettiği nizamname projesi dahi Hukuku
Düvel ulemasının efkârını tebellür ettirmek itibariyle bu bapta şayanı dikkat bir vesika teşkil
etmektedir. Bu , projenin birinci maddesinde Süferanın masunu anıt- i taarruz olduğu beyan
edildikten sonra, ikinci maddesinde masuniyeti mezkurenin bir heyeti sefaretin bütün erkânı
resmiyesinde şamil olduğu, üçüncü maddesinde bu memurların mukim bulundukları
memleket hükümeti anlar hakkında her gûna ademi riayet hakaret ve şiddetten istinkâfa
mecbur olup haklarındaki bu kabil muamelata cüret edenleri şediden cezalandırılması lâzım
geldiği, dördüncü maddesinde imtiyazı mezkûrun 'eşyayı şahsiyeye, evrakı muhabereye şamil
olduğu, beşinci maddesinde harp halinde bile devam ettiği beyan edilmekte ve 6 ncı
maddesinde tadat olunan teşebbüsat ise müdafaai mteşrua, tehlikeye ilkaı nefs, nezdinde
mukim bulundukları Devlet tarafından müdafaayı veya tedabiri îhtiyatîyeyi iltizam eden efal'i
memnuaya mücaseret hallerinden ibaret bulunmakta ve fakat lüzumu âcil halinden maada
hususatta Sefirin mensup olduğu Hükümete; müracaat edilerek cezalandırılması veya geri
alınması talep olunmak ve en nihayet meskeni ihata edilerek hariçle irtibattan ve tezahüratı
gayri meşruadan menolunmak lâzım geleceği muharrer bulunmaktadır.15
Bütün bu beyan edilen ahkâmı sariha, Rus memurları tarafından Türk Heyeti
Sefaretine ait imtiyazatın pek şayanı teessüf ye iki Devlet arasındaki revabıtı muvalâtkârane.
ile gayri kabil bir surette ihlâl edilmiş olduğunu ispat etmektedir. Acaba Türk Heyeti Sefareti
tarafından bir fiili memnu irtikâp edilmiş midir? Edilmiş ise bu fiili memnu silâhla fiiliyata
kıyam etmek veya Rus Devletinin emniyeti aleyhinde fitne tertip eylemek gibi, masuniyet
imtiyazının tatilini icap eden mahiyette bir fiil midir? Türk memurları, Rusya Devleti
aleyhinde hiç bir fiili memnua ve haltta gayri dostane bir harekete mütecasir olmamışlardır.
Bizzat Rusya Hariciye Komiserliğinin istinat temek istediği fiil, casusluk veya casusluğa
iştiraktir. Âtide izah olunacağı veçhile, Rus zabitlerinin esnayı taharriyatta Türk Sefareti
memurlarına ait apartmanda bulunmaları Olşefki'nin 20 Nisanda ziyarette ısrar etmesi, taharri
olunan şeyin 20 Nisan için tanzim kılınması, Olşefki'nin de Ziya Beyi bulamaması itibariyle
21 de gelmesi o ziyaretin 21 Nisana temdit edilmesi, Sefaret erkânınca tanınmayan bir adamı
getirmek istemesi ve bu adamın getirdiği “port föyü” dışarıda bırakması ve bilâhare
yakalanması ve bunların gelmesiyle beraber apartmanın basılması nazarı itibara alınırsa işin
tamamıyla mürettep olduğuna inanmak için, karaini kâfiye teşkil eder. Türk zabitlerinin
Rusya hakkında malumat alması için Rus zabitleriyle görüşmüş oldukları farz edilse bile
bunun casusluk teşkil edeceği iddia olunamaz.
Malum olduğu veçhile casus, tebdili kıyafet ve ketmi hüviyet ederek düşman lehinde
malumat almak üzere bir memlekete ferceyabı duhul olan şahıstır. Aralarında dostluk cabegir
olan iki Hükümetten birine mensup memurini resmiyenin diğerlerinin memurlarıyla, hatta
onların talebi üzerine görüşmesi hiç bir veçhile casusluk teşkil edemez. Böyle bir hal bile vaki
olmadığı cihetle bu mülâhazanın beyanından maksat şu mürettep olduğu zannedilen hadise
bahren ve berren de edilse bu hal devlet aleyhine bir ihtilâl veya fitneye iştirak etmek gibi
imtiyazatı diplomasiyenin tatili müstelzim bir sebep olamayacağını tebeyyünden ibarettir. Rus
kanunları dahi Hukuku Düvelin balada beyan olunan ahkâmını teyit etmekte ve nitekim 21
Nisan 1920 tarih ve 1169 numaralı Rus Kanununun üçüncü maddesinde «ecnebi siyasi
15
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mümessilliklerinin ve bunların azasının işgal ettikleri mesakirii taarruzdan masun addolunur.»
ve Sovyet memurini evvelce Haricîye Komiserliği ile anlaşmaksızın veyahut ait olduğu
ecnebi mümessilliğinin müsaadesi istihsal olunmaksızın bu mesakine giremez» denilmektedir.
Bu kanuna nazaran, Hukuku Düvel kavaidine tamamıyla muvafık olarak masuniyet
hususunda Sefir ile Sefaret erkâm arasında, bir fark gözetilmemekte ve bu husus Hariciye
Komiserinin imzasını havi olarak memurlarımıza verilen kartlarda dahi musarrah
bulunmaktadır. 3 Haziran tarihli notanızda hususi ikametgâh olduğu, hariciez memleket
alâmetini haiz bulunmadığı, yoksa resmî sefaret binası Rusya'da her türlü taarruzdan masun
bulunduğu ve hiç kimsenin bunlara duhul edemeyeceği beyan olunmaktadır. Apartmanın
hususî ikametgâh olması meselesinden kat'ı nazar edilirse, Sefaretin şu beyanatı hakikaten
Hukuku düvel kavaidinin ve bu kavaidi teyit eden marulbeyan Rus Kanununun hakiki ruh ve
manasına muvafık olduğunu beyana ve bunu senet ittihaz etmeğe müsaraat ederim. Sefirin
ikametgâhına hiç bir kimsenin hiç bir suretle giremeyeceği teamül ve ahkâmı beyneddüvele
ait bir hakikattir. Nitekim Rus Kanununun maddesi de bunu müeyyefcir. Sefirin imtiyazı ile
erkânı Sefaretin imtiyazı, Sefirin meskeni ile erkânı Sefaretin meskeni arasında hiç bir fark
olmadığı da gerek marüzzikr ahkâmı hukukiye ve gerek kavanîni mevzua! düvel ve hassaten
Rus Kanunu ile sabittir. Binaenaleyh Rus memurlarının girdiği apartmanın hususî apartman
olması mülâhazası varit olmadığı gibi Hariciye Komiserliğine yazılan nota ile talep edilen ve
Rus Hükümetince Sefaret erkânına tahmis edilen binanın hariciez memleket olmaması ve bu
sebepten dolayı imtiyazattan istifadesi lâzım gelmemesi mülâhazası dahi katiyen varit
olamaz.16 Notanıza nazaran, marüzzikr Rus zabitler Sefarete gelmiş olsalardı buraya Rus
memurlarının Rus Kanununa ve Hukuku düvel ahkâmına nazaran giremeyecekleri sabit ve bu
itibarla erkânı Sefarete isnat olunan cürüm Sefire isnat edilmiş veya erkânı sefaret,
sefarethanede mukim bulunmuş olsaydı hariciez memleket imtiyazını tatile saik olacak ceraim
mahiyetinde bulunulduğu tasdik olunuyor. Hâlbuki balada da beyan olunduğu üzere ne
hukuku düvel ahkâmı, ne de Rus kanunları bu hususta Sefir ile Sefaret erkânı veya meskeni
ile erkânı sefaretin meskeni arasında bir fark gözetmediğinden Rus memurlarının hareketi
vakıasının hukuku düvel kavaidi müessesesine ve Rus kanunlarına muhalif ve imtiyazatı
diplomasiyenin ihlâli mahiyetinde bulunduğu, bu veçhile Rusya Hükümetinin dahi tahtı
itirafında olduğuna şüphe yoktur. Bütün bu şayanı teessüf hadisede Türkiye- Büyük Millet
Meclisinin teessüratını tahfif edecek bir nokta varsa o da «Çeka» memurlarının evrakı
muhabereyi görmüş ve Türk Hükümetinin Rusya'ya karşı münasebatındaki samimiyeti
anlamış olmalarından ibaret olmakla beraber iki memleket arasındaki münasebatı
vedatkâranenin maatteessüf Rusya Hükümeti gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
tarafından dahi bir an evvel hal ve tamiri lüzumu kanaati perverde edilen sektenin izale
edilmesi hukuku düvel ahkâmına ve Rus kanunlarına muhalefeti derkâr olan hareketlerinden
dolayı Rus memurlarının tecziyesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ihlâl
edilen hukukunun ve hukukuna vaki olan tecavüzün tamiri için, alelusul icap eden tarziye ve
teminatın itasına vabeste olduğunu beyana ve iki memleket arasındaki avamili hakikiyeye
müstenit ve dostluk ve kardeşlik muahedeleriyle müeyyet muhadenetin muhtel olmaması
Büyük Millet Meclisince ahassı amal olduğunun iblağına müsaraat ederim. İhtirama!17
Bu notaya şu cevabı aldık:
13 Haziran 1922 No. 4158
Vekil Beyefendi, 11 Haziran tarihli ve 2963 numaralı takririnize cevaben işbu
hadiseye ait bilcümle ahvali yedimde bulunan evrakı ve vesaikin müsait olduğu derecede

16
17
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tetkik ve mütalâa ederek tamamıyla bir mahiyeti mahsusayı haiz bir mesele karşısında
bulunulduğu meşhut olduğunu nazarı ıttılaınıza arz ile kesbi şeref eylerim,

Gerek siz ve gerek bence malum olan ve hiç birimiz tarafından inkârı mümkün
olmayan Hukuku düvel kavaidine müteallik olarak mucibi münakaşa hiç bir cihet yoktur. İşbu
kavait bizim için daima lâyetezelzel olduğu gibi öylece devam edecektir.18
Sefaret memurlarından birinin işgal ettiği apartmana Rus Hükümeti memurininin
duhulü maddesine gelince: Son zamanlarda Moskova'da tevessü eden haydutluk ile
münasebettar olarak elde ettiğim tamamıyla mevsuk malumata nazaran Devlet idarei
siyasiyesi memurları haydutların tevkifiyle mükellef olarak şehrin bütün mahallelerinde
taharriyat icrasına emir telâkki etmiştir. Yevmi mezkûrda Türk Sefareti memurininin şehirde
ikamet eylediği mahailede diğer mahalleler gibi taharri edilmiş olmalıdır. Rus memurları
sefirin refiki mesaîsi tarafından işgal edilen apartmanda diplomasi mesuniyetinin hiç bir
alâmeti hariciyesini görmeyerek bittabi mahalli saireden hiç bir suretle tefrik etmeksizin işbu
yeri de ziyarete karar vermişler ve orada tamamıyla gayri muntazar bir surette Rus zabitleriyle
karşılaşmışlar ve bu zabıtandan birini evvelce mahkûm edilerek bir tecemmugâhta mevkuf en
bulunmuş olan gayet maruf bir mücrim olarak derhal tanımışlardır. Bu cihet Rus
memurlarının nazarı dikkatini celp etmiş ve şüphede bulunmaya mahal olduğunu göstermesi
sebebiyle taharriyatın icrası takarrür etmiştir. Esnayı taharriyatta Rus memurları (Komiser
Smirnof Hariciye Komiserliğiyle telefonla müzakeratta bulunduktan ve komiserliğe işbu
apartman sakinlerinin üzerlerinde bulunan kart diplomatiklerin hakikaten hamili olup
olmadıklarını sual ettikten sonra) filhakika bir diplomasi muafiyetinden müstefit zevat
karşısında bulunduklarına kani olabilmişlerdir.
Fakat ilk hasıl olan intibaın ve bu esnada ellerinde bulunan (Rusya'nın ve Kafkasya'nın
nizamı harp haritaları gibi) vesaikin derecei ehemmiyetinin tahtı tesirinde olarak taharriyata
devam edilmesi takarrür etmiştir. Şekil noktai nazarından cereyan eden bütün hadisat
hakkında en amik tesssüfatımı tamamıyla resmî bir surette ve Hükümetim namına olarak
size beyan ederim ve lütfen kabulünü ve Hükümetinize tebliğini sizden rica eylerim.19
Vekil Beyefendi.
Sefaret memurlarından bazılarının bilâşüphe methalidar oldukları sabit olduğundan
(tezahür ettiğinden) Rus memurinin muamelâtında Türkiye ve Moskova'daki Sefiri hakkında
hiç bir hareketi hasmane görülemeyeceğini katiyeti tamme ile beyan ve ilân etmeği vazifem
gibi telâkki ederim. Bu noktada Sovyet Rusya'sının vaziyeti bilâtebeddül devam etmekte ve
yalnız akval değil efal itibariyle de sadakati ve samimiyeti Moskova uhuvvet muahedesiyle
Misakı Millîye müesses bulunmakta (istinat eylemekte ve bundan fazla olarak acizleri ve
Hükümetin Sovyet Rusya'sını müstakil Türkiye ile Büyük Millet Meclisi Türkiye’siyle
birleştiren revabıtı tarihiyenin tevessü ve iktisabı meknet eylemesi iktiza ettiğine kaniiz.'Bunu
müşterek mazileri ve âtinin ihtimalâtı emretmektedir. Bu teminat şundan ileri gelmektedir ki
iki büyük |kavimlerimizin irtibatı mütekabili ve dostluğu eşhas hüsnü niyetine olduğu gibi
bilhassa zamanımız tarihi ve istiklâlleri ve tahtı tazyiiktaki bilcümle akvamı mazlum enin
saadeti için kavimlerimizin idare ettiği cidali azim tarihi ile emredilmiş bir lüzumu müstahsen
üzerine istinat etmiştir.20
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Bizzat esası meseleye gelince: Alınan malumattan sonra memleketim aleyhine tevcih
edilmiş harekâtın tesirkâr mahiyetini teslim etmek; icap eder. Bahusus ki Ziya Beyi ziyarete
gelen ve cüzdanında nizamı harp haritası bulunan Olşefki vatandaş balada bir kere daha
zikredildiği üzere casuslukla mahkûmdur. Bu dakika Olşefki refiki ve Türk memurlarından
bazıları tarafından tertip edilen cinayetin azametini sureti muayyenede tesis ve takdir
müşküldür. Bunun katiyetle tayini ancak taharruyat esnasında zapt edilen vesaiki muhtevi
çantanın küşadından sonra mümkün olacaktır. Neticeyi evvelden keşif iddiasında değilim.
Fakat Şarktaki müstemlekât siyasetinden ellerini boşaltmak için hüsnü münasebatımızı imha
için hiç bir vasıta önünde tevakkuf demeksizin Türkiye ile Rusya arasında bir inkıtaı
münasebat ihdasına bilcümle kuvvasiyle çalışan itilâf tarafından mürettep karışık tesvilât
imkânını kabul ediyorum. O kadar ki memurlarımızın bizim olduğu gibi sizin de muhitimizde
kuvvei merkeziye heyetlerine ve keza ecnebi sefaretlerine ferceyabı duhul olmağa lâyenkaüi
uğraştıkları pek acı bir tecrübeye nazaran malumumuzdur. İtilâfın memleketlerimiz beyninde
bilhassa Cenevre konferansının mesaîsi esnasında bir inkıtaı münasebet ihdasına fevkalâde
alâkadar olduğu nazarı itibara alınırsa böyle bir faraziye o kadar mümkündür. Eğer mesaîsi
arzu edilen neticeye vasıl olsaydı bunun Rusya'ya ve zamanımız mesele şarkiyesinde bir
kuvvei merkeziye olan Türkiye'ye karşı vaziyetini tahkim edecekti. Bu mesele konferansta
münakaşa edilmesine rağmen yine koridorlarda mevzubahis olmuş bulundu. (Asyayı suğrada
harp ve sulh hakkında Sovyet heyeti murahhasasına itilâf devletlerinin mümessilleri
tarafından vuku bulan teklifat) her ne olursa olsun ister Rusya tebaasından olsun ve ister Türk
Sefareti memurininden bulunsun bu hadisede methaldar olan ve efal ve hareketiyle Rus ve
Türk dostluğunu tehdit edecek bir tehlike ihdas eden eşhasın sureti şedidede duçarı mücazat
olmalarında acizleri için de, Hükümetim için de tereddüde mahal kalmaz.21 Bu maksatla
Türkiye Büyük Millet Meclisli Hükümeti mümessilleriyle birlikte çantayı aça| bilecek ve bu
bapta dostane bir iştirakle tahkikat icra edebilecek surette tayini eşhas hakkında Hükümetten
talimatı lâzime ahzetaıesi sureti mutlaJkada elzem olduğuna mıitmainim. Mücerrep olan
nezaketinize binaen işbu takrirde dermeyan eylediğim mesai hakkında ittihaz edeceğimiz
tedbirden acizlerini vaktinde haberdar etmekten imtina etmeyeceğinize kani olmaktan meni
nefs edemem. Ihtiraımatı faikamın kabulünü rica ederim Vekil Bey.22
Rusya Sosyalist Federatif Şûralar Hükümeti
Salâhiyettar murahhası Aralof
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Yani Sefaret memurlarımdan, bizim
memurlarımızdan olanlar kabahatli addolunmak isteniliyor. Onun için aynen tercüme
edilmiştir. Sefirin bu son notasına karşı bizim verdiğimiz nota da budur:
2.3-Rus Sefirine Cevap
13 Haziran 1922 tarih ve 4158 numaralı notanızı aldığımı beyanla kesfi şeref ederim.
Şekil nok'tai nazarından cereyan etmiş olan her şey münasebetiyle tamamıyla resmi ve
Hükümetiniz namına izhar eylediğiniz teessüf amiki Hükümetime arz edeyim. Rus
memurlarının Devletçe ahkâmına riayet edilmesi iktiza eden ve notanızda sizce de gayri kabili
inkâr olduğu bildirilen hukuku düvel kavaidini ihlâl ederek Büyük Millet Meclisi
Hükümetinin hukukuna tecavüz suretiyle vuku bulan hareketlerinden dolayı pek amik
münasebatı vedatkârane ile merbut bulunduğumuz Rusya Hükümeti tarafından izhar olunan
bu teessüfü Hükümetim memnuniyet bahş addetmekle beraber cümlenin müphemiyetinden
dolayı teessüfü vakiin prensibe de şamil olup olmadığında tereddüt etmiş ve bu ciheti muhtacı
tenvir görmüştür.
21
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Haydut taharrisiyle meşgul olan zabıta memurlarının sefaretimiz memurlarından
bazılarının işgal etniği apartmana girdikleri ve memurlarımızın diplomatik kartlarını
göstermeleri ve Komiser Simirnofun Hariciye Komiserliği ile telefonla muhaberesi üzerine
memurlarımızın hüviyeti tamamıyla tayyün ederek Komiser Simirrtofça da diplomatik
imtiyazattan müstefit kimselerin muvacehesinde bulunduğu sabit olduğu mevsul notanızda
zikredilmektedir.
Ahkâmı cümlemizce müsellem olan Hukuku düvel kavaidi Simıirnofun işbu
masuniyete riayet ederek derhal Sefaret memurlarına karşı tatili ameliyat etmesi icap ederken
bunun hilâfına hareket edildiği sizce de sabit olmuştur. Bahş eylediğiniz Rusya ve Kafkasya
ordularının haritasının bulunması ise bu ameliyeye devam için hiç bir mazeret teşkil edemez.
Bahusus o haritaların Olşefikinin cüzdanından çıkmış olduğu yine notanızda bildirilmekte ve
binaenaleyh Sefaret memurlarımızla hiç bir alâkası olmadığı tebeyyün etmektedir.23
Diğer cihetten Türk Rus üsera mukalevesi hükmünce aynı diplomatik imtiyazattan
müstefit olması lâzım gelen Emin Efendi zabıta memurları tarafından cebrü şiddete maruz
kalmış ve dövülmüştür. Binaenaleyh prensip itibariyle de, şekil itibariyle de şayanı teessüf
olan bu hadisenin amili olan Rus memurlarının tecziyesi icap edeceği noktasında mutabık
kalacağımızdan şüphe etmem. Hükümetlerimiz arasındaki münasebata dair olan beyanatınızı
pek antik bir memnuniyetle kaydeder ve Hükümetimizin de aynı hissiyatla mütehassis
olduğunu bir kere daha zatı âlilerine iblağa müsaraat eylerim. Düşmanlarımızın Türk Rus
dostluğunu ihlâl için her tarafa pek çok mesaî sarf ettikleri bizce dahi malum ve
hükümetlerimizin teyakkuzu sayesinde bu mesaînin hiç bir sermaye vermeyeceği hakkındaki
itimadımız tamdır. Fakat bu hadise evvelâ Olşefki'nin vaktiyle Rus Hükümeti tarafından
Sefaret memurlarımıza. Rus mekâtibi askeriyesini gezdirmek üzere tefrik edilmiş olması,
saniyen Ziya Bey yirmi nisanda kendisini kabul ödemediği halde ısrarı üzerine yirmi bir nisan
için mumaileyhe mevidi mülakat tayin etmiş bulunması, salisen ve bilhassa notanızda da
beyan eylediğiniz gibi mevzubahis olan haritaların Olşefski'nin cüzdanından zuhur etmiş
olması, bahş eylediğiniz vakai cariyaneye bizim memurinimizin katiyen iştirak etmemiş
olduğunu ispat eyler.
Fevkalâde idarei siyasiye dairesinde alıkonulan çantanın muhteviyatına gelince:
Olşefslki ve refikinin cep cüzdanlarında bulunan evrak dahi onun derununa konulmuş
olduğundan anın açılıp muhteviyatının tetkikinden balada beyan olunduğu veçhile bizim
memurlarımız aleyhinde mucibi töhmet bir şey çıkarılamayacağı zahirdir. Binaenaleyh bu
husufta yapılacak şey yalnız çantada mevcut olup bizim memurlarımıza ait olan evrakın biran
ev/el bize iadesidir.
Türk Rus dostluğunun asarının daha ziyade kuvvetle düşmanlarımıza gösterilmesi
lâzım gelen bu günlerde bu hadisei müessifeden biran evvel hiç bir eser kalmamasını benim
kadar zatı âlilerinin de arzu ettiğine emin olarak balada maruz nikata dahi serain muvafık bir
cevap verileceğini ümit eder ve bu vesile ile de ihtiramaitı faikamın kabulünü rica eylerim
efendim.24
2.4-Vekil Beyefendi;
11 Haziran 1338 tarih ve 2963 numaralı notanıza cevaben elde mevcut malumatın
müsaade ettiği derecede bu hadisenin sureti tekevvün ve cereyanı tetkik edildikte tamamen
mahiyetü mahsusayı haiz bir mesele karşısında bulunduğumuzun tezahür ettiği zatı âlilerine
iblağ ile kesbi şeref eylerim.
Her iki tarafça malum ve inkârı kabul olmayan Hukuku düvel kavaidine gelince, bu
bapta mucibi münakaşa bir cihet yoktur. Bu kavak bizim için her zaman lâydtezelzel kalmış
ve öyle kalacaktır. Sefaret memurininden biri tarafından işgal edilen bir apartmana Rus
23
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memurlarının duhulü meselesine gelince: Moskova'da ahiren tevessü eden haydutluğa ait
olarak elde edilen malûmatı mevsukaya nazaran idarei siyasiyei Devlet memurininin
haydutları tevkif vazifesiyle şehrin bütün mahallerini taharri için emir almışlardı. Aynı gün
Türk Sefareti memurinin ikamet ettiği mahallenin dahi diğer mahallât gibi taharri icap
etmiştir. Türk Sefareti memurinin ikamet ettiği apartmanın hariciez memleket işaret ve
alâmini haiz bulunmadığını gören Rus memurları bittabi bu apartmanı da taharri etmek
istedikleri zaman karşılarında birden bire Rus zabitlerini buldular. Bu evvelce mahkûm olmuş
ve tecemmügâhlarında tevkif edilmiş bulunması itibariyle maruf bir mücrim bulunan bu
zabitlerden biri Rus memurları tarafından derhal tanındı bu cihet mezkûr memurların esnayı
taharriyatta Komiser Simirnofun bu apartmanda ikamet edenlerin üzerlerinde bulunan kart
diplomatiklerin hakikaten bunlara ait olup olmadığını sorması üzerine, karşılarında bulunan
zevatın diploması masuniyetinden olduklarına kanaat getirmişlerdir. Fakat işbu zevat yedinde
bulunan Rusya ve Kafkasya ordularının nizamı harbine ait evrakın fartı ehemmiyetle ilk
şüphenin tahtı tesirinde olarak taharriyata devama karar verildi. Cereyan eden vukuatın şekli
hakkında en amük teessüfümü temadiyle sureti resmiye de ve Hükümetlin namına size beyan
eden ve kabulüyle Hükümetimize tebliğ lütfünde bulunmanızı rica ederim. Sefaret
memurlarından bazılarının hiç şüphesiz kabahatli olduklarım nazarı dikkate alarak Rus
memurlarının efelinde Türkiye ve onun Moskova Sefiri aleyhine hasmane hiç bir hareket
müşahede edilemeyeceğini tamamıyla katî bir şekilde beyan etmeği vazifem cümlesinden
addederim. Bu itibarla Sovyet Rusya'nın mevkii gayri mütebeddil kalır. Yalnız sözde değil
aynı zamanda efalde olan samiyeti Moskova muhadenet muahedenamesine ve Misakı Millîye
müstenittir. Bundan fazla olarak ben ve Hükümetim Sovyet Rusya ile müstakil Türkiye'yi,
yani Büyük Millet Meclisi Türkiye'sini rapteden tarihî münasebat inkişaf ve tevakki etmelidir
kanaatindeyiz; mazii müşterekleri ve ihtimali istikbal bunu amirdir. Bu emniyet her iki büyük
milletimizin mütekabil rabıta ve dostluğunun eşhasın hüknündetinden ziyade bilhassa
zamanımız tarihinin ve milletlerimizin kendi istiklâlleri ve bilcümle tazyik edilen akvamın
refahları için yaptıkları büyük mücadelenin icap ettirdiği bir uzumu mesuda istinat etmesinden
münbaistor. Asıl meselenin ruhuna gelince: Alınan malumattan sonra memleketim aleyhine
tevcih edilen harekâtın tamamıyla tesirkâr bir mahiyette olduğunu teslim etmek icap eder.
Bahusus ki Ziya Beyi ziyarete gelen ve cüzdanında nizamı harp haritaları bulunmuş olan
Yoldaş Olşefski balada bir defa daha söylendiği veçhile casuslukla mahkûm olmuştur.25
Olşefski ile refiki ve Türk memurlarından bazıları tarafından ika edilen cinayetin
vüsatini muayyen bir şekilde tespit etmek şu esnada müşküldür. Bunun tayini ancak taharri
yat esnasında müsadere edilmiş olan çantanın küşadından sonra mümkün olacaktır. Her halde
evvelce tahmin edememekle beraber Türk - Rus muhadenetini inbilâle uğratmak ve aramızda
bir gerginlik husule getirerek şark mesaimde serbest bulunmak için hiç bir mania önünde
yılmak bilmeyen bütün 'kuvvetleriyle çalışan itilâf Devletleri tarafından tertip olunan bir
entrika karşısında bulunmamız mümkündür.
İtilâf Devletleri acı tecrübe neticesinde birebirlerini bihakkın tanımış olan
milletlerimizin gerek idarei merkeziyelerine gerek mümessilliklerine sokulmaktadırlar. İşbu
zannı bir kat daha teyit eden bir kanaat ile bilhassa Cenevre Konferansı esnasında İtilâf
Devletlerinin iki millet ve devlet arasında inkitaı münasebatı intaç estirecek bir gerginlik
husule getirmeğe çalışmış olmalarıdır.
Bu mesaî müntebîhi muvaffakiyet olsaydı Rusya' ya ve mesaili şarkiyenin hallinde
kuvvei merkeziye addolunan Türkiye'ye karşı İtilâf Devletlerinin mevkii tahkim edilmiş
olacaktı. Cenevre konferansında her ne kadar meselei şarkiye resmen mevzubahis olmamış ise
de yine hususî ve hafi müzakerat cereyan etmemiş değildir.26 (Asyayı suğra'da harp ve sulha
25
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mütedair Rus heyeti murahhasına İtilâf murahhasları tarafından vaki olan teklifat) her ne
olursa olsun gerek kendi namına ve gerek Hükümetim namına bu meselede methaldar olan ve
bu hareketleriyle Türk Rus muhadenetinii tehlikeye ika eden memurun gerek Rus olsunlar ve
gerek Türk Sefaretine mensup bulunsunlar her halde şiddetle tecziye edilmelidir. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından Rusya'ya gönderilecek Sefire Hükümeti mezkûra
tarafından çantanın açılması ve tahkikata iptidar zımnında Rus memurîn dostane bir surette
teşriki mesaî edecek memurinin tayini hakkında evamiri lâzimenin itasını elzem addederim.
İşbu notada arz ve izah eylediğim mesailin halli hususunda ittihaz edilecek mukarrerattan
vakti zamanıyla haberdar edilmem mücerrep olan nekazıdtinizden ümit eylerim. Hissiyatı
intiramkâranemin kabulünü rica eylerim Vekil Beyefendi. 27
Rus Sovyet Federatif Şûralar Hükümeti
Salâhiyettar mümessili Aralof
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Cereyan eden hadise budur efendim. Son
gönderdiğimiz şeyde budur.
Reis — Efendim müzakereyi idare edebilmek için Hariciye Vekilinin beyanatına karşı
söz isteyen arkadaşlarımız sözlerini söylesinler. Bilâhare Hariciye Vekili Bey cevap versinler.
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Şimdi efendim, bendeniz cereyan eden mesaili aynen
arz ettim. Bu, ya Meclisi Âlinizce kabul olunur veyahut ret olunur. Ret olunursa Hariciye
Vekili gider. Münakaşa edilecek bir şey yok. Sual soruluyor. Suallerinize istediğiniz kadar
cevap veririm.
Reis — Şu halde efendim, söz şek'lini istizah şeklinde Hariciye Vekili kabul
etmiyorlar.
Hüseyin Avni Bey (Erzurum) —Haricîye Vekili aleyhinde söyleyeceğimizi ne
bildiler. Belki lehinde söyleyecek idik. İli bir lisanla söz söyleyecek •idik, neden kıskançlık
gösterdiler? Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Hayır efendim, meselenin ehemmiyetini
cümleniz benden daha iyi bilirsiniz. Arzı malûmat ediyorum. Ona göre umumî bir takdir
yaparsınız. Ya kabul etmiyoruz dersiniz, yoksa söz söylenmesini arzu etmiyorum. Suallerinizi
sorduktan sonra fikrinizi bayan edersiniz.
Hamdi Bey (Biga) — Daime böyle oluyor, söz söyletmiyorsunuz, Meclise hiç
gelmeyin bari.
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Neyi münakaşa edeceğiz efendim. Ben de Hariciye
Vekiliyim.
Bende sizin Vekilinizim. Münakaşalar ne olacak. Bunlara iyi yapmamışsınız diyeceksiniz, iyi
yazmışsınız diyeceksiniz. Fakat rica ederim eğer bazı noktalar hakkında izahat istiyorsanız
onu arz edeyim. Fakat tekrar tekrar arz ediyorum, mesele doğrudan doğruya Türkiye Rusya
dostluk mesailine aittir ve bu arada müessif bir hadise cereyan etmiştir. Takdir size aittir. Ben
suallerinize cevap veririm. Siz yine bir karar verirsiniz. Nihayet olacak şey o karara
tebaiyettir, başka bir şey değildir.28
Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — Hürriyeti kelâmımızı şey etmesinler, belki aleyhinde
fikir dermeyan ederek Rus münasebatının katına ve fikirlerinin ıskatına hüküm verebiliriz.
Reis — Efendim, Hariciye Vekili Beyefendi; tenevvür etmek isteyen arkadaşlarımız
varsa cevap vermeye hazırım diyorlar. Yoksa uzun uzadıya münakaşasında mahzur vardır,
diyorlar. Müsaade buyurun efendim. Hariciye Vekilinin teklifi veçhile tenevvür şeklinde
müzakereyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Tenevvür şeklinde sual sorulması kabul
edilmiştir.
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Salâhattin Bey (Mersin) — Herhangi müessif bir hadise olmuş. Sefaretin usulü
dairesinde çantanın iadesi talebine dostumuz olan Hükümetin Hariciye Vekâletinin verdiği
cevap, izhar ettiği hattıhareket dostluk kavaidine muvafık bir şekilde mi olmuş, yoksa değil
mi? Anlayamadığım bir nokta var-. dır. Karahan'ın Sefarete vermiş olduğu cevap idamesi arzu
olunan rnuhadenet ile katiyen muvafık olmayan bir cevaptır. Bunun tasrif edilmediğini

görüyorum. Burası meskûtur ve burada dermeyan olunan arzu ile bendeniz şahsî bir nokta
görüyorum. Anlaşılmamış, karanlık bir nokta vardır. 29
Yusuf Kemal BEY (Devamla) — Yani Karahan'ın vermiş olduğu nota mı efendim?
Salâhattin Bey (Mersin) — Yani Karahan' in hattıhareketi bu meselede gösterilmek
istenilen esasatı siyasiyeye katiyen muvafık değil ve binaenaleyh bu nokta üzerinde
Hükümetimizin daha ziyade ı şey etmesi, anlaması lâzım gelir. Bu noktayı, efrat üzerinde olan
muamelât hallolunmuş gibi yarım bir şekil vardır. Fakat esas hallolunmamış zannındayım.
Hallolunmuş kanaatinde misiniz?
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Sual değişti efendim, hangisini soruyorsunuz?
Mösyö Karahan'ın ilk günü Sefirimize geliniz, bu meseleyi görüşelim. İkinci günü Karahan'ın
verdiği suale cevap mı istiyorsunuz? Yoksa onun için ne suali soruyorsunuz? Sizin
memurların isnat ettiğiniz, şu, şu harekâtı müdafaa için memurlarınız da şunu şunu
yapmışlardır diyorlar. Fakat seyri şimdi görürüz ki notalar gittikçe başka başka şekillere
giriyor. Mösyö Karahan'ın bize karşı olan şahsî ve dürüştî muamelâtına göremi
bahsediyorsunuz,, bunda ne münasebet vardır bilmiyorum.
Salâhattin Bey (Mersin) — Bendeniz burada eşhas değil, bir Hükümeti
muritazamanın, yani müttefikimiz bulunan Rusya'nın Hariciye Vekâletini görüyorum ve tarzı
harekete baktığım zaman bunu yapılacak ifal ile pek mürettep görmekteyim. Binaenaleyh hiç
bir suretle tevil götürmez. Bu resmî devairin haricinde anlamadığım karanlık nokta budur. Bu
nokta vaki olan tevilâtı izale edecek mahiyette midir? Onu bilmiyorum ve onu sizden
soruyorum. Siz bunu yani tekmil hadisatın hallolunduğu kanaatinde misiniz?
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Rica ederim, açık konuşalım bu memleketin
menfaatinin yalnız muhafaza eden memur ben değil, siz de müdafaa ve muhafazaya
memursunuz. Rica ederim açık konuşalım. Evvelâ suallerle işin içerisine başka şeyler giriyor.
Yani burada başta bir Devletin Hariciye Vekili hakkında şahsî bir sual soruluyor.30
Ali Şükrü Bey (Trabzon) — Efendim, resmî bir şekilde Rusya'da bir hadise oluyor.
Bu hadiseler üzerine notalar okundu. Tabii bunun üzerine sual itibariyle bizim istidlal
edeceğimiz noktalar yoktur. Çünkü bizim başka mehazımız yoktur. Mesele böyle olmuştur
deniyor. Böyle olmamıştır denemez, çünkü bilmiyoruz. Binaenaleyh bu hususta şöyle
yapılmış, böyle yapılmış diye bir şey demeye hakkımız yoktur. Sonra; Hariciye Vekili
Beyefendinin okudukları şeyler üzerinde onu tenkide bizim hakkımız yoktur. Çünkü alınan
malûmat üzerine yapılan iş gayet doğru ve musiptir. Yalnız bir mesele var, bu meseleyi
bıraktığınız için söylüyorum. Her halde bu hadise bir hadisei müessiftir ve Rus Sefirinin
vermiş olduğu notalar içinde bizim için calibi dikkat noktalar vardır. Zannediyorum ki
Ruslarla bizim dostluğumuzun kıymeti gayet büyüktür ve bu tezelzül etmemelidir. Onun için
böyle hadisatın tekerrürüne mani olacak bazı şeyler düşünülebilir, vaziyet tenevvür edebilir.
Hatta açık söyleyeyim Hariciye Vekâletini bu hususta, belki bazı nikatta da ikaz edebilirim.
Onun için böyle sual cevap olmaz, çünkü sorulacak sual yoktur. Niçin böyle yapmadın
denemez. Yalnız bu bundan ibarettir denebilir. Bunun için söz verilirse bazı şeyler hakkında
söz söylenebilir Bu da meselenin esasını mevzubahis etmek suretiyle değil. Tekrar ediyorum;
29
30
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meseleyi biz kabul ediyoruz ki Hariciye Vekilimize de itimadımız vardır, ne varsa onu bize
söyler. Zaten beyanatını kâğıt üzerine yazmıştır. Onun üzerinde oynamaya mahal yoktur.
Yalnız Rus Sefirinin vermiş olduğu notalarda - ki ben kendi hesabıma - söz itibariyle mucibi
içtibah görüyorum. Belki arkadaşlardan görenler vardır. Onun için bu hususta söz
verilmelidir. Yoksa mesele Ruslarla dost olalım mı, olmayalım mı değ diye? Heyeti Âliyeniz
karar verdi. Söz demek mevzuubahis değildir. Sual ve tenevvür meselesine gelince: Hariciye
Vekili Beyefendi notaları okurken bazı zevat dediler ki bazı nikatı anlamadık. Bendeniz de
yalnız bu böyle midir, değil midir diye kısa suallerle maksatlarını meçhul addettikleri
noktaları tenvir edebilirler... Yoksa ayrıca behemehal muhafızlar göstermek şartıyla sual
sormak kastı yoktur zannederim. Sual ile tenevvür edilecek meseleler var ise Hariciye Vekili
Beyefendi notaları okurken rüfekaca anlaşılmayan noktalar varsa Hariciye Vekili Beyefendiye
o tarzda sualler tevcih buyurur ve cevap verirler. Başka sureti bilmiyorum. Heyeti Umumiye
tekrar mevzubahis mi edecek, bunun imkânı var mıdır?31
Fevzi Efendi (Batum) — Efendim; Rusya ile bizim aramızda olan münasebatta her
vakit tesir yapılabilir. Bu meselede de bize civar olan Hükûmatı sağire karışmış mıdır? Yani
bir tesir yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Eğer tesir yapılmamış ise ve yalnız Rusya ile bizim
aramızda vuku bulan bir hadiseden ibaret ise, Batum'da bazı İslâmlar hakkında zulüm
yapılıyor, bunu Gürcüler ankasdın yaparak Ruslarla aramızdaki münasebatı bozmak veya
bozmamaya çalışıyorlar. Bu hususta Hariciye Vekâleti ne düşünüyor?
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Efendim, birinci suale cevap verebilirim. Dediniz ki
Ermenilerle Gürcüler Ruslarla bizim aramızı açmak isterler, değil mi efendim?32
Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — İkisini birden hulâsa edeceğim, efendim. Şekli haricî
itibariyle dava gayet güzel yapılmıştır. Gerek Sefir Paşa Hazretlerinin ve gerek Hariciye
Vekâletinin alimane ve vakifane yaptığı tedbir şayanı takdir ve şükrandır ve bu takdiri acizane
ise de burada zikretmeyi bir vazifei vicdaniye bilirim. Usule gelince : Şimdi davanın şekli var.
Bu şekli haricî itibariyle neticeye iktiran ettirmek menafi i memleket iktizasıdır. Fakat bunun
sebebi hakikisi var mı? Birincisi bu, derin bir meseledir. Eğer biz bunu karıştırır da altından
başka şey araştırırsak zannederim bizim menfaatimize muvafık olmasa gerek, onun için yalnız
şu nota üzerinde dava şekle göredir. Çünkü Ruslar da açıktan açığa demin arkadaşlarım
buyuruyorlar ki kabahatin nevi muayyen değil, kabahat yok, Ruslarda caniyane harekât var
mı, alâkadar mı imiş, değil mi imiş bunu tetkik ediyorlar.
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Bana sarahaten bu yapılan şeyleri yani Rusya
Sefareti tarafından Rusya Hükümeti namına resmî olarak arz edilen tabirlerle beyan edilen
teessüfün tarziye makamında telâkki edilip edilmeyeceğidir, yalnız benim yazdığım üçüncü
nota, yani en son nota, daha doğrusu tasvibi âlinize iktiran ederse tarziye hususunda, tecziye
hususunda da reyi âlinizi vermiş olursunuz.
İsmet Bey (Çorum) — Fakat cevaptan müstağni mi addediyorsunuz?
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Hayır efendim, rica ederim demek dikkat
buyurmamışsınız öyle ise. Üçüncü notadan okumuştur : Pek amik münasebatı vedatkârane ile
merbur bulunduğumuz Rusya Hükümeti bize bu notasında şekil noktai nazarından cereyan
etmiş olan her şeyi Hükümetimin tamamıyla resmî amik teessüfünü bildiririm, bunu
Hükümetinize bildiriniz.»
Tahsin Bey (Aydın) — Bu da bir tarziyedir resmen.
Yusuf Kemal Bey (Devamla) — Müsaade buyurunuz. Ben buna yazdığım notada
dedim ki Hükümetim bu teessüfü memnuniyet bahş telâkki etmiştir. Yalnız Fransızca
metninde (O puvan dö formu!) denmesi şekil noktasından bizi tereddüde düşürmüştür. Lütfen
bunu da tenvir buyurunuz, bu birincisi. İkincisi de kendisinin notasında tecziye hususunda
31
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01şefski'nin mücazat vermesi, kendisine vermesi demektir. Olşefski casustur. Kendilerine
casusluk etmiştir. Bunlar bizim Hükümetimize ait değildir. Bizim Hükümetimize ait olan
mesele bu teessüfün zımnında bir hadise itiraf olunuyor. Teessüs arzu olunmayan birşeyin
yapılmasını ifade eder. Arzu olunmayan şeyi yapan da mücazat görür. Binaenaleyh kendi
notalarında dermeyan ettikleri veçhile bizim memurlarımızın masuniyetine nail olduklarını
gördükten sonra kendileri itiraf ediyor. Velev hangi surette olursa olsun ona devam etmeleri
bu şayanı teessüf hali meydana getirmiştir. Binaenaleyh o memur mücaat edilmelidir. O
memur mücazat edilirken onu mücazat edecek heyeti hâkime şu esbabı müşeddede tahtında
bulunmuş imiş, şu esbabı muhaffefe tahtında bulunmuş imiş, ona onlar karışır. Sonra Emin
Bey dövülmüştür. Elinde tabip raporu var, bunu döven de bilhassa odur. Üç; sonra tarziye,
teminat, tecziye hususları bu suretle hallolunduklarını yani temenni ediyorum ki gelecek
cevap böyle olacaktır. Bize Yusuf Akçora Beyin verdiği izahata göre bu (formül) kelimesi
onların noktai nazarına göre esası ifade eden bir kelimedir. Tarbiye ciheti, tecziye, teminat
ciheti hallolunmuştur. Ondan sonra bir çanta meselesi kalıyor. Çanta meselesi vakıa bir
Olşefski. Vakıa biz evvelce çanta meselesini işitmiş idik. Fakat şimdi biz bugün sureti
resmiyede diyoruz ki; Hariciye Vekiliniz bütün mesuliyeti deruhte ederek ve kendi
sefirimizden ve memurlarımızdan aldığımız katı söz üzerine diyoruz ki; bizim alnımız açık,
bizi en ziyade memnun eden şey memurların üzerinde bulduğunuz evrakı görmeniz onların
içerisinde hiç bir şey olmadığına kani olmanızdır. Bundan sağlam bir şey olur mu? Bundan
sağlam söylenir mi? Bunu kendimiz söylüyoruz. Dikkat buyruldu ise onların bize istinat
yolunda yazmış oldukları, aleyhimizde neler söylendi ise hepsini aldım, hiç birini tevil
etmedim, hukuk noktai nazarından söyledim, sonra onun için çanta meselesinde; çanta
kimindir? Hukuk noktai nazarından, hukukî mahiyeti itibariyle çanta bizim değildir; bize ait
değildir, velevdi hakkı temellükü bize ait olsun. Çünkü çantayı da oraya gelen zabıta
memurları bir takım evrak yakalamışlar ve bu evrakı koyacak bir mahfaza aramışlar, o
mahfazayı sonra bizim memurlarımız gerek isteyerek, gerek istemeyerek iare etmiş, istiare
etmişler; onun içerisine evrakı koymuşlar. O çantanın içerisinde itham edecek şey yoktur.
Esasen çanta bizim değildir. Çünkü Olşefski'nin ve refikinin üzerinde bulunan evrak ve
haritalar bize ait değildir, onu da çantaya koymuşlar. Refikinin üzerinde belki başka evrak da
çıktı, onu koymuşlar. Bizim kâtipleri itham edecek kıyamet kadar evrak çıkmış o evrak ya
bizim kâtiplerin el yazısıyladır veya bizim kâtipleri ciddî ve katî bir surette ilzam eden
evraktır. Bu evrakı alıp gelirler bize, gidecek Sefirimize getirip verirlerdi. Çantadan
çıkartmaya hacet yoktu, başka ne için çantayı açmalı, tahkik ettirmeli, çantayı açıp tahkik
etmenin altında doğrudan doğruya ne olursa olsun sizin kâtiplerinizin de kabahati vardır,
başka bir şey değildir. Binaenaleyh bundan dolayı benim noktai nazarıma diğer Heyeti Vekile
arkadaşlarım da iştirak ettiler, çantanın istenmesinde açılmasında hiç bir fayda yoktur. Çanta
bize ait değildir, yalnız çantanın içerisinde bizim kâtiplerimize ait evrak da vardır ve biz
kemali emniyetle diyoruz ve evrakı sizin elinize bırakıyoruz, gönderiniz diyoruz. Vakıa
Sefaretimiz tarafından verilen bu notalarda bu noktai nazar takip edilmemiştir. Fakat hakikat
bundan ibarettir. Başka bir şey değildir. O noktai nazarın takip edilmemesinin sebebi de o
sırada bize karşı vuku bulan fena muameleyi bir an evvel tashih ediniz yani aldığınız şeyi
hemen iade ediniz tarzındadır. Onun için bu son notam dört noktaya aittir ve temenni ederim
ki Rus Sefiri arkadaşım - arkadaşım diyorum çünkü çok iyi görüşüyoruz o da bunu takdir
eder, yalnız bunların hepsinden evvel bunun için bana mezuniyet vermeniz lâzımdır. Çünkü
mesele halledilecek.33
3-SONUÇ
33
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Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında; her iki tarafça müsellem olmak
itibariyle müttefiki aleyhtir:
1. Rus memurları Türk memurini sefaretini cebren kendi nüfuz ve hâkimiyetleri altına
alarak üzerlerini ve çantalarını taharri etmişler ve bazı resmi evrak ile bazı eşyalarım
almışlardır.
2.Apartmanı işgal eden Rus memurları, işgal durumunu Hariciye Komiserliğinin ifayı
vazife eden Hariciye memurunun muntazaman talimatı ile hareket etmişlerdir.
3.Askeri Komiser Emin Bey saat ikiye kadar mevkuf kalmıştır.
4. Türk Sefaretinin mükerrer ve katî protestolarına rağmen çanta iade edilmemiş,
tarziye verilmemiş, sorumlu memurlar cezalandırılmamıştır.
Türk Büyük Elçisi Ali Fuad Paşa’nın olayı Rus Hariciye Komiserliği’ne iletmesinden
ayrılmasına kadar ve daha sonrada, talep ettiği tarziye, teminat ve saire hakkında olumlu bir
cevap vermemiş, bilakis uluslar arası hukuk hükümlerine aykırı olarak tecavüze uğrayan
memurlarımızı, çanta ve içerisindeki evrak tetkik edilmediği ve başka bir delil de
gösteremediği halde sırf keyfi olarak Sovyet Hükümeti aleyhine tertip edilen bir casusluğa
iştirak ettiklerini ithama kalkışmıştı. Bu sebeple de Büyük Elçiliğe şiddetli bir nota
gönderilmişti. Hariciye Komiserliğinin ithamları derhal delillere dayanarak ret edilmişti. Bu
meselede Karahan’ın bize her şeyden evvel tarziye ve teminat vermesi, anlaşmalarla tasdik
edilmiş olan haklarımızı kabul etmesi lazım gelirken, araya vasıtalar koyarak şahsi bazı
vaatlere kalkışması malum meseleyi bir kat daha karıştırmıştır.
Sovyet Hariciye Komiserliği bu nevi teşebbüsleri ile bir taraftan Türk Büyük
Elçisi’nin hareketini tehir ettirmeye, çeşitli vasıtalarla olayı kendi tezgâhlarına göre
düzenlemek, diğer taraftan da Ankara’daki elçisi ile Türk büyükelçisi ve mensuplarını
hükümetimize kabahatli göstererek tertip ettikleri hadiseden beklenen gayeyi elde etmeyi
düşünmüşlerdi. Fakat Türkiye Hariciye vekili ile Moskova Büyük Elçiliği’nin dikkat,
teyakkuz ve tahammülleri sayesinde Rus Hariciye Komiserliği amacına ulaşamamıştır.
Ali Fuad Paşa’nın Sefirliği sırasında 21 Nisan 1922 gecesi Moskova Sefareti’nin
basılması ile, tarihe Çanta Olayı olarak geçen casusluk olayı addedilen diplomatik bir kriz
yaşanacaktır. Bu olay üzerine, Ali Fuad Paşa, 6 Mayıs 1922 tarihinde Ankara Hükümeti’nin
onaylaması üzerine 10 Mayıs 1922’de Sovyetler Birliği’ni terk etmiştir.
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TBMM ‘NİN KURULUŞ YILLARINDA İÇ VE DIŞ SİYASİ DURUM
(1920)
Prof. Dr. M. Salih MERCAN
Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr
ÖZET
İngiliz projesi diyebileceğimiz bu vesikada düşmanlarımız evvelâ memleketin hudutlarını her
taraftan, bütün Müslüman ülkelerden tecrit etmişlerdir. Şarktan ilerleyene Ermenistan, garptan
Yunanistan, aşağıdan, cenuptan İngiltere ve Fransa gerek Araplarla ve gerek Kafkas ve
Rumeli’de kalan ırkdaş ve dindaşlarımızla bütün irtibatımızı siyaseten kesmek istemişlerdir.
Diğer taraftan, şimdiye kadar bütün milletlerin tanıdığı ve kendi devlet adamlarının bütün
devletlere söyledikleri esaslara tamamen mugayir olarak birçok memleketlerimizi sarahaten
işgal etmişlerdir. İzmir Urfa, Antep, İstanbul, Adana, Maraş işgali ve ilâh. Bunların adı
projedir ve «muvakkat» dır diye ifade olunmuştur. Fakat bunlar Mısır ve Tunus işgali gibi
muvakkattir. Muvakkat namı altında daha diğer bir takım işgaller hazırlamışlardır. Nüfus
mıntıkası namı altında ve jandarma tensikatı şeklinde memleketin diğer bir kısmını yeniden
taksim etmişlerdir, İtalyanlara Antalya sahili ve Konya’yı da ihtiva eden bir mıntıka,
Fransızlara 5 vilâyetimizi ihtiva eden diğer bir mıntıka, İngilizlere de bir başka mıntıka.
Bunun için diyorlar ki, jandarma tensik olunacak ve bunun içinde ecnebi zabitan şu nispette
olacaktır. Yani yüzde on- on beş nispetinde ecnebi zabitleri bulunacak. Adana’ya jandarma
teşkilâtını ve ekalliyetlerin hukukunu muhafaza şekli altında girmişlerdi. Maraş, Antep’in
bütün köylerimizi yakmış olan bu canavarlar bu defa da Sivas’a, Diyarbakır ve diğer yerlere
geleceklerdir. Proje, ülkenin doğrudan, doğruya işgali muvakkat namı altında siyaseten
paylaşılmasıdır. Böylece işgal edilecek olan arazideki Müslüman ahalinin servetçe, dince,
milliyetçe mahvolması için de ayrıca hazırlıklar yapılmıştır. Kapitülasyonlar harpten evvel
müstefit olmayan bütün anasıra teşmil edilmiştir. Yani Ermenilere, Rumlara dahi şamildir.
Maliye ve adliyelerimiz murakabe altında bulunacaktır. Ekalliyetler şikâyet etmek için
doğrudan doğruya mümessillere müracaat edebileceklerdir. İslâm olanlar ise dâhilde ve
hariçte doğrudan doğruya esir tanınacaklardır. Bir müddet geçecek mekteplerimizde ne
okunacağını, mahkemelerimizde İslam hukukunun nasıl temin edileceğini Ermeni ve Rum
tercümanları İngiliz, Fransız, İtalyan zabitleri tayin edeceklerdir
Şarkta Ermeni kuvveti, Garpta Yunan Ordusu; İstanbul, Adana, Maraş, Urfa mıntıkalarında
toplanmış olan İngiliz ve Fransız kuvvetleridir. Bu projeyi vücuda getirmeye memur edilen
Ermeni kuvveti üç zayıf fırkadan ibarettir. Bu kuvvet gerek Kafkasya’da gerek başka yerlerde
İslâm ahali, mahsur ve muhattır ve yukarıdan gelen içtimaî sele karşı, Bolşeviklerin
mütemadiyen dünya inkılâbını vücuda getirmek için yaptıkları akına karşı şaşırmış ve aciz bir
haldedir. Bu kuvvet yani itilâf projesini bize tatbik ettirmek isteyen Ermeni ordusu böyle bir
kuvveti haiz olmak şöyle dursun her gün etrafını ihata etmiş İslâm kuvvetlerinin taarruzlarının
tehdidi karşısındadır. Orada, iman sahibi, azim sahibi olan o muhitte bizzat silahıyla,
kuvvetiyle, hem taarruz ve hem savunmada mukavemet edecek kuvvetimiz vardı ve bu
görevini ne pahasına olursa olsun yaptı..
Garpta tatbik ettirecek Yunan ordusuna gelince; Yunan ordusu bu gün işgal etmek istediği
yerlerde bütün kuvvetlerini ortaya dökmüş bir vaziyettedir. Bir milletin bir kısım arazisini
işgal etmek kâfi değildir. O milletin iradesine galebe etmek ve o milleti teslime icbar eylemek
lâzımdır. Yunan ordusu bütün ortaya döküldükten sonra bizim irademize galebe etmek şöyle
dursun o henüz bizim irademizin başladığı noktada bulunuyor. İtilaf Devletleri Ermeni ve
Yunan ordularından bekledikleri, kuvvetli esbap ve istihbarata müstenittir. Birincisi; Fransız
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ve İngiliz milletlerine Türk milletinin imhası için maddeten gösterilecek bir menfaat yoktur.
Bu proje istilâ hırsı ile hırsı, zorbalık ile zevk alan İtilaf idarecilerinin projeleridir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya, İşgal

DOMESTIC AND FOREIGN POLITICAL SITUATION IN THE
ESTABLISHMENT YEAR (1920)
ABSTRACT
In this paper, which we can call the British project, our enemies first isolated the borders of
the country from all sides, from all Muslim countries. From Armenia, from Greece, from
France, from France, France and France, France and France wanted to cut all our contacts
with the Arabs and the Caucasus and Rumelia. On the other hand, all nations known to all
nations and their statesmen to all the states said to all mugayir completely occupied many of
our countries. Izmir Urfa, Antep, Istanbul, Adana, Marash occupation and the divine. These
are the name of the project and «temporary» d he has kindly expression. But these are the
times of Egyptian and Tunisian occupation. Under the name Muvakkat have prepared a
number of other occupations. Under the name of the population zone and in the form of
gendarmerie tensiles, they have redistributed another part of the country, another area
containing the Italian coastline of Antalya and Konya, another area containing 5 provinces of
the French, another area for the British. For this, they say that the gendarmerie will be tensile
and in this way, the officer will be as follows. So will the foreigners officers on- proportion of
fifteen percent.
They had entered the gendarmerie organization in Adana and the law of the occupations.
Maras, Aynitab'u all these villages burned these monsters, this time will come to Sivas,
Diyarbakir and other places. The project is the political sharing of the country under the direct
and immediate occupation of the country. Thus, preparations were also made for the
destruction of wealth, religion and nationality of the Muslim population on the land to be
occupied. The capitulations were extended to all the non-commercial hosts before the war. In
other words, the Armenians, even the Greeks, are shameful. Finance and courthouses will be
under auditing. They will be able to apply directly to agents to complain. The Islamic ones
will be recognized directly and internally. Armenian and Greek interpreters will appoint
British, French and Italian officers to determine how to read Islamic law in our courts.
Armenian forces in the East, Garpta Greek Army; It is the British and French forces gathered
in Istanbul, Adana, Maraş and Urfa areas. The Armenian force, commissioned to bring this
project to life, is composed of three weak fluctuations. This force is in the Caucasus and
elsewhere in the Islamic world, stranded and affluent, and against the inner flood from above,
the Bolsheviks constantly rebuff against the world revolution in order to bring the body is
surprised and inconvenient. The Armenian army, which wants to apply this force to us, is
against the threat of the attacks of the Islamic forces, who have enlivened every day. There,
the faithful, the tenants in that area, the strength of the force, both the offensive and both had
the strength to resist the defenses and did this task at any cost.
As for the Greek army to implement the Garp; Today, the Greek army has revealed all its
forces in places it wants to occupy. It is not enough to occupy some of the land of a nation. He
must master the will of the nation and execute the nation. The Greek army will come to our
will after all is revealed.
let alone that he is at the point where our will begins. The Entente States are expected from
the Armenian and Greek armies, based on strong mobs and intelligence. First; There is no
benefit to the French and British nations for the destruction of the Turkish nation. This project
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is the ambition of the invasion, ambition, bullying and enjoy the projects of the entente
managers.
Keywords: Ottoman Empire, England, France, Greece, Italy, Occupation

1-GİRİŞ
Mondros Mütarekesini imzalayan devletler yalnız ve yalnız bizi mahvetmek azmiyle
hareket ediyorlardı. Mütareke onlar için bizi silahsız, teşkilatsız ve başsız bırakıp daha az
zahmetle gayelerine ermek için bir vasıtadan ibaretti. Bu sayede imha harbine onlar silahlı ve
teşkilatlı; biz ise silahsız ve teşkilatsız olarak devam edecekti. Düşmanlarımız bu mütareke ile
bize boğazları açtırmak, ülkemizde mevcut silah ve cephaneleri almak, sevk için önemli
olduğunu addettikleri her yeri işgal etmek için sarf etmek mecburiyetinde oldukları zahmet ve
parayı ve kaybedecekleri zamanı kazanmış oluyorlardı ve bu meselede yegâne düşünceleri,
müstakbel hareketleri ile sabit olduğuydu.1
Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzaladıktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu için
Birinci Dünya Savaşı sona eriyor, bu devlet için silahlı ve ateşli mücadele aracı artık bir kere
kullanılmayacak biçimde tarihe karışıyordu. Müttefik devletler İmparatorluğun egemenlik
haklarının tümünü ele geçirerek tutum ve davranışlarına hemen başladılar. İstanbul fiilen işgal
edildi. Osmanlı silahlı kuvvetlerinin terhisini, donanmasının gözetim altına alınmasını
sağladılar. Ulaştırma, haberleşme sistemlerine el koydular. Türkiye’nin bütün mali ve
ekonomik kaynaklarını ele geçirmeye çalıştılar. Savaşın başlamasından itibaren devan eden
ablukayı yalnız kendi iradeleri içerisinde açmaya yöneldiler. Ve Yunanistan’ın savaş
sırasındaki isteklerini karşılamaya başladılar. Bütün bunlardan ayrı olarak bu devletler
Türkiye’nin kendileri için önemli jeopolitik hedef ev beklentilerini teşkil eden ve aynı
zamanda daha önce yapılan taksim antlaşmalarında parsellenmiş bulunan alanların ve
bölgelerin istedikleri noktalarını işgal etme fırsatını ele geçirdiler.2
Yunan ve gerek diğer kuvvetler, iki vasıta olarak bir merkezden idare ediliyordu.
İngilizler bu kuvvetleri sırasına göre kullanacaklardır. Vaziyeti böyle kuvvetli ve esaslı görür
isek Yunanlıların hareketine emir vermeleri tabii ve fennî bir harekettir. Serdettikleri ihzar
ettikleri harekâttan bir birisinin ehemmiyeti yoktur. Düşmanlar bizim aleyhimizde yaptıkları
harekât ile halkı iğfal edeceklerdir. Halkımızın iğfaline mukavemet etmek için bizim de şu ve
bu Sebepten dolayı onların taarruza geçtiklerini ve Yunanlıların taarruz ettiklerini ve İzmir’e
çıktıklarını ve Ermeni katliâmini bahane ederek Ayintap, Adana, Urfa ve Maraş’ı işgal
ettiler.3
Zalimler, ülkemizde istedikleri zulmü yapmak için her bahaneden istifade ediyorlar.
Memleketimizde asayiş ya vardır veya yoktur ve meşru ulan hükümet Büyük Millet
Meclisinin Hükümetidir. Memleketimizde yerlinin ecnebinin hayatını muhafaza etmek
hakkına Anadolu harekâtı haizdir. Yani bu hak bizimdir ve hiç bir millete vermeyiz ve her
hangi bir millet, üniformasıyla bu hakkı benimsemek isterse bizim hakkımıza, hukuku
istiklâlimize tecavüz etmiş demektir. Meclisi Âlinin prensibi de budur ve temsil ettiği
istiklâlin şeraiti esasi da budur. Eğer biz istiklâlin eşkâli mahsusasında ve esasında zaaf
gösterir isek davamızın kutsiyet ve meşruiyetinden esaslı bir surette kaybetmiş oluruz. Onun
için Fransızlara mukavele ahkâmına dürüst bir surette riayet etmek lâzım geldiğini izah ve
ahalimizi imhada inat ettiniz. İşgalciler, Kara ve deniz kuvvetleri ile memleketimizi işgale
tasdi eylediler. Memleketimize bir Fransız neferi, İngiliz neferi veya İtalyan neferi
gönderilmek suretiyle temin edilecek maddî bir menfaat yoktur. Biz kendi topraklarımızda
1

-Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devletinin Dış Siyasisi, Ankara, 1995, s. 5
-Esat Uras, Tarihte Ermeniler ev Ermeni Meselesi, İstanbul, 1987, s.CLXXXIII
3
-Rauf Orbay, Siyasi Hatıralar, İstanbul, 2005, s.147
2

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 670

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
müstakil yaşamaktan başka bir şey istemiyorduk. Emperyalistlerin mağrur ve zalim rüesası,
idaresinin yalnız sözlerini yere getirmek için Yunanlılar sevk ettiler. Doğu’da ise Ermenileri
harekete geçirdiler. Anadolu yanıyordu, alevler sarmıştı. İnsanlar ümitsi, çaresizdi. Yalnız bir
ışık kurtuluş için bir ışık bekliyorlardı. Vatanın son kalesi olan Anadolu’nun kurtuluşu için
seferberlik bekliyorlardı. Milli Mücadeleyi başlatmak ve yurtlarında hür, bağımsız yaşamak
tek istekleriydi
Daha önce Osmanlı Ordusuyla Irak’ta çarpışmış ve esir düşmüş İngiliz Generali,
İngiltere’nin yaptığı yanlışlığı adeta haykırmakta, gazeteye gönderdiği mektubunda
“Türkiye ile temin edildiği takdirde Irak'ta, İran'da ve Afganistan'da derhal iade Edilecek
ve Hindistan'da ise sükûn avdet edecektir.” Bu muazzam hatadan kimin mesul olduğunu
defaat ile sual ettik. Türkler gibi bahadır bir kavmin tahkir ve nefret edilen Yunanlının
barit bir muamelesi altında kalacağını ve Yunanlıların İngiliz ve Fransız şehrinden bir top
menzili mesafesinde Yunan arazisi bulunmasına Türklerin razı olacağına kim inanabilir”,
ifadesi bu hatayı adeta haykırmaktadır. İşte İngiliz Generali’nin mektubu:
General Townshend'in Pall Mall gazetesi sermuharririne göndermiş olduğu
Mektubun tercümesidir.
Pall Mall And Globe Gazetesi Sermuharriri ‘ne
Efendim
Şark-ı Karîb ve Vasatî Şark Meseleleri yekdiğerinin aynıdır. Sulh Türkiye ile temin
edildiği takdirde Irak'ta, İran'da ve Afganistan'da derhal iade Edilecek ve Hindistan'da ise
sükûn avdet edecektir. Acaba hükümet Türkler ile Yunanlılar arasındaki harbe nihayet
vermek suretiyle bu meselenin halline geçen Mart’tan daha ziyade takarrüp eylemiş midir?
Zannetmiyorum. Bilakis istikbal muzlimdir. İngiliz siyasetine olan ehemmiyeti nokta-i
nazarından hatta İrlanda Meselesi bile Şark-ı Karîb Meselesi kadar hayatî bir mahiyeti haiz
değildir. Sevr Muahedesi şimdiye kadar Fransız Meclis-i Mebusânı tarafından tasdik
Edilmediği gibi asla da tasdik edilmeyecektir. Muahedeyi İngiliz Parlamentosu dahi tasdik
etmemiştir.
Bu muazzam hatadan kimin mesul olduğunu defaat ile sual ettik. Türkler gibi bahadır
bir kavmin tahkir ve nefret edilen Yunanlının barit bir muamelesi altında kalacağını ve
Yunanlıların İngiliz ve Fransız şehrinden bir top menzili mesafesinde Yunan arazisi
bulunmasına Türklerin razı olacağına kim inanabilir? Böyle bir muahedenin tadili elzem idi.
Bu olmadığı takdirde netice bir cihan harbine müncer olacaktır. Müttefiklere pek cüz’i bir
miktarda muavenet etmiş Yunanistan'ın lehinde olan böyle bir muahedenin neticesi ancak
Türk milliyetperverlerini Rusya'nın âğûşuna atmak olacağını İngiltere Hükümeti’ne ta geçen
Kânunu-ı Evvelde Avam Kamarası'nda ihtar eylemiştim. Aynı zamanda Şark-ı Karîb
meselesinde ittihaz edilecek tedbir hakkında Fransa ile bir ittifak akdi lüzumunda ısrar
eyledim. Bilakis İngiltere Hükümeti şarkta Fransa ve İtalya siyasetine mani oldu. Bu iki
devlet Türkiye'nin yaşaması hakkını ve lüzumunu tasdik ettikleri gibi Yunanistan zararına
olarak Trakya ile İzmir'in Türkiye'ye iadesini arzu ediyorlar. Diğer siyasî ve aynı zamanda
sevku'l-ceyşî hatayı azim dahi İstanbul şehrinin kıta’ at-ı askeriye ile işgali suretinde irtikap
edildi. Evvel emirde İstanbul'da zâtı şahanenin sarayı önünde lenger endâz bir filonun orada
mevcudiyeti bir tek bahriye neferinin karaya ihracını bile lüzumsuz bir hâle ifrağ ederdi. Aynı
zamanda siyasî bir hata idi. İstanbul'un işgali İngiltere'nin mukaddes şehri asla terk
etmeyeceği kanaatini tevlit ile Türk milliyetperverliğini hâl-i faaliyete getirdi. Hindistan,
Mısır ve Şimalî Afrika'daki Müslümanlar dahi bu fikre iştirak eylemektedir. Hükümetimizin
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delice hareketi bütün Müslüman imparatorluğumuzu kendi aleyhimize çevirdi. Geçen Mart’ta
Sevr Muahedesini tadil teşebbüsünde bulunduğu zaman İngiltere Hükümeti’nin Yunanistan
lehinde ve Türkiye aleyhinde olan siyasetini terk eylediğini ümit eylemiştik. Fakat bu ne
teşebbüs idi! Trakya'nın Yunanistan uhdesinde kalmasına müsaade edilmişti. İzmir lafzen
Türklere iade edilecek ise de nefs-i İzmir şehrinde Yunan kıta ‘atı bulunacak idi. Bir kıta-i
askeriyenin orada mevcut bulunmasının her gün münaza‘âtı rûzmerreye ve kargaşalığa
sebebiyet vereceğini söylemek bilmem ister mi? İdare eylediği müzakeratın akim kalmasını
arzu etmiyor ise ciddî hiçbir racul-i devletin böyle bir kayıt ilâve edeceğine inanamıyoruz.
Mustafa Kemal şehir derûnunda bir Yunan kıtası ârâmsâz olduğu hâlde İzmir'in iadesine nasıl
razı olur?
Mamafih Yunan Hükümeti Mustafa Kemal'in bu kabil şerâiti kabul etmeyeceğini
evvelce his eylediğinden taarruza kıyam ile Mütarekeyi ihlâl eyledi ve ricat ile hitam bulan
ağır bir mağlubiyete duçar oldu. Bu suretle geçen Mart’taki Londra Konferansı akim kaldı ve
buna zamîmeten Türk milliyetperverleri İngiltere'nin bîtaraf sulardan bile istifade
eylemelerine ve taarruz için muktezi askerin İzmir taraklıyla sevkine müsaade eylemek
suretiyle Yunanlılara açıktan açığa muavenet eylediğine kanaat getirdiler
Şarktaki siyasetimiz hakkında Palmerston, Beaconsfield ve Salisbury gibi büyük ve
müdebbir ricâl-i devletin nesâyihini dinlemek hükümet için kabil değil mi?
Hükümetimiz şarkta, güzergâhımızda Türk'ün mevcut bulunmasının elzem olduğunu
görmüyor mu? Hindistan tarîkına başka kimi ikame edebilirsiniz?
Fransızlarla askerlerimiz, Adalar Denizi'ne ve Hindistan güzergâhına bir Hun Prensini
ikame etmek için mi Selanik’te helâk oldular?
Yarın Kral Konstantin’i İzmir ve Trakya'dan ihraç ile Atina'ya iade etmek neden kabil
olmasın? Makedonya'nın Yunan ihtirâsâtı için kâfi olduğu muhakkaktır. Biz Mısır'ı ne gibi
esaslar üzerine muhafaza ediyor isek, Düvel-i Muazzama dahi Boğazları o suretle muhafaza
etsin.
İstanbul serbest bir liman hâline ifrağ edilebilir. 1918 senesinde Mütareke için şerait
tanzim ederken bunu söylememe salâhiyet vermişlerdi.
Kıta‘atımız Dersaâdet'den çekilmelidir. Bunlar ancak bütün vaziyeti teşviş ediyor.
Ayastefanos, kıta atınikamesi için münasip bir mahal olarak irâ’e ediliyor.
Hükümetimizin her türlü icraatında pek sevdiği yarım tedbirler, ister Şark-ı Karîb'te,
ister İrlanda'da ve ister Hindistan'da olsun siyasette ve meydan-ı harpte daima elim neticeler
verir.
Bir şeye kanaat getirdik: Hükümet eğer Yunanistan lehine harbe dâhil olduğu takdirde
bu memleket ne bir asker ne bir zırhlı ne de bir tek akçe verecektir ve hakikatte ise Türk
milliyetperverlerine ilân-ı harp bu hükümetin ölümü olacaktır.4
29 Temmuz 1921
Charles Townshend5

2-KURTULUŞA DOĞRU
4

- Osmanlı Belgelerinde Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, 2007, s. 82-84, Belge no: 18; B.O.A.,
HR. SYS, 2467/52_3-5
5
- Kutül Ammare’de esir alınan İngiliz Ordusu Komutanı: General Townshend, kılıç ve tabancasını kendisini esir
alan Türk ordusu kumandanı Halil Paşa’ya teslim eder. Buna mukabil Halil Paşa, tıpkı Plevne’de Osman Paşa’ya
gösterilen itibarı ve tavrı İngiliz generaline gösterip silahlarını iade ederek, kendisini harp esiri değil misafir
olarak gördüğünü söyler.
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Şarkta Ermeni kuvveti, Garpta Yunan Ordusu; İstanbul, Adana, Maraş, Urfa
mıntıkalarında toplanmış olan İngiliz ve Fransız kuvvetleridir. Bu projeyi vücuda getirmeye
memur edilen Ermeni kuvveti üç zayıf fırkadan ibarettir. Bu kuvvet gerek Kafkasya’da gerek
başka yerlerde İslâm ahali, mahsur ve muhattır ve yukarıdan gelen içtimaî sele karşı,
Bolşeviklerin mütemadiyen dünya inkılabını vücuda getirmek için yaptıkları akına karşı
şaşırmış ve aciz bir haldedir. Bu kuvvet yani itilâf projesini bize tatbik ettirmek isteyen
Ermeni ordusu böyle bir kuvveti haiz olmak şöyle dursun her gün etrafını ihata etmiş İslâm
kuvvetlerinin taarruzlarının tehdidi karşısındadır. Orada, iman sahibi, azim sahibi olan o
muhitte bizzat silahıyla, kuvvetiyle, hem taarruz ve hem savunmada mukavemet edecek
kuvvetimiz vardı ve bu görevini ne pahasına olursa olsun yaptı..
Garpta tatbik ettirecek Yunan ordusuna gelince; Yunan ordusu bu gün işgal etmek
istediği yerlerde bütün kuvvetlerini ortaya dökmüş bir vaziyettedir. Bir milletin bir kısım
arazisini işgal etmek kâfi değildir. O milletin iradesine galebe etmek ve o milleti teslime icbar
eylemek lâzımdır. Yunan ordusu bütün ortaya döküldükten sonra bizim irademize galebe
etmek şöyle dursun o henüz bizim irademizin başladığı noktada bulunuyor. İtilaf Devletleri
Ermeni ve Yunan ordularından bekledikleri, kuvvetli sebep istihbarat dayanmaktaydı,
istihbarata göre Ermeni ve Yunanlar, Anadolu hareketini bitirmeye muktedir idililer. Ancak
şunu da belirtmek gerekir ki, Fransız ve İngiliz milletlerine Türk milletinin imhası için
maddeten gösterilecek bir menfaat yoktu. Bu proje istilâ hırsı ile zorbalık anlayışından zevk
alan İtilaf idarecilerinin projeleridir.6
Yunan harekâtında İngiliz donanması, birçok hazırlıkları ve birçok vasıtayla amil
olmakla beraber, Yunanlılara en kuvvetli' yarı münafık dâhildekiler olmuştur. Anzavur fesat
hareketi bizim bir buçuk fırkadan ibaret kuvvetlerimizi meşgul bir hale getirdi. Düzce ve Bolu
harekâtı yüzünden iki fırkaya yakın kuvvetlerimiz; Yunan taarruzundan uzak mahallere, bir
muhite sevk edildi. Yenihan ve Yozgat isyanları hasebiyle iki fırkaya yakın, - nizamî ve millî
- kuvvetlerimiz başka muhitlerde istihdam olundu. Beş, beş buçuk, nihayet altı fırkamız
Yunan taarruzu olduğu zaman büsbütün başka bir yerde bulunuyordu. Düşmanı din ve vatan
karşısındaki kuvvetler arasında emin bir muvazene şöyle dursun belki; düşmanlarımızın zaten
endişe ettikleri bizim taarruz hareketimizi mevzubahis edilebilecekti.
29 Mayıs 1336'da; Düzce ve Bolu harekâtı basılmıştı. Elimizde birçok kuvvetler
mevcuttu. Bu vaziyet nazarından düşmanlarca malûm idi. Bundan sonra Yunan ve münafık
kuvvetlerin harekâtında daha ziyade kuvvet peyda oldu ve henüz Yenihan ve Zile civarında
basılmamış olan isyanı daha ziyade körükledi. Memleketimizde ve vesaiti nakliyesi kısmen
mahdut bir mıntıkada olan bu vasi ateş etrafa, Yozgat’a kadar sirayet etti. Her tarafta Yunan
menfaatine çıkarılan sahte fetvalar etrafında isyancılar takım takım birleştiler. Bundan maada
İzmit’te de kuvayi inzibatiye denilen ayrıca bir kuvvet; teşkilât mevcut idi; mühim bir kuvvet,
İngilizler tarafından ihraç edildi.7
Gerek dâhilde ve gerek İzmit’te bu nifak teşkilâtına karşı her ihtiyaca karşılayacak
şekilde derhal kati tedbirler alındı.
22 Hazirandan itibaren Yunanlılar da taarruza başlamışlardı. Binaenaleyh gerek dâhili
(iç) gerekse Yunan ordusunu bir merkezden sevk ve idare edenler; dâhili harekât ve Yunan
harekâtını durumunu dikkate alarak ileri hareket emrini vermişlerdir. Bu vaziyet bizim
Yunanlılarla 21 Hazirandan beri uğraştığımız dört ay sonra biraz arazi kaybetmek zorunda
bırakıldık.

6

-Bülent Tenör, Kurtuluş ve Kuruluş, İstanbul, 2009, s. 28-29
- Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Osmanlı Devleti’nin Son Dönemi ve Türkiye’yi Bölme Çabaları, İstanbul,
2009, s.228
7
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Yunan ve gerek diğer kuvvetler, iki vasıta olarak bir merkezden idare ediliyor
demiştim, İngilizler bu kuvvetleri sırasına göre kullanacaklar. Vaziyeti böyle kuvvetli ve
esaslı görür isek Yunanlıların hareketine emir vermeleri tabii ve fennî bir harekettir.8
Adana’da bulunan valimizi 30 Mayısta Fransızlar tarafından tevkif edildi ve daha
Adana’da bulunan birçok eşraf tevkif ve Mersine sevk ve harp gemilerine bindirilerek doğru
İstanbul’a sevk olundular. Tatili muhasamattan sonra tevkife devam etmek hareketi
hasmanedir. Tevkif ettikleri insanlarımızı bize vermeyerek başka yere göndermek hareketi
hasmanedir ve doğrudan doğruya Fransızlarla yapılan mukavele ahkâmına tersti. Ondan sonra
Sis’ten çekilen Ermeniler Sis civarında ve Adana civarında bütün İslâm köylerine taarruz
etmeye başladılar; köylerimizi muhasara ettiler, emvali yağma eylediler; ahalimizi kaçırdılar
ve kendileri İslâm ahalinin evlerine girdiler ve sonra buraları Fransızlar, sevk ettikleri trende
top kullanarak doğrudan doğruya tahrip ettiler.9
Zalimler, memleketimizde istedikleri zulmü yapmak için her bahaneden istifade
ediyorlar. Memleketimizde asayiş ya vardır veya yoktur ve meşru ulan hükümet Büyük Millet
Meclisinin Hükümetidir. Memleketimizde yerlinin ecnebinin hayatını muhafaza etmek
hakkını biz haiziz. Bu hak bizimdir ve hiç bir millete vermeyiz ve her hangi bir millet,
üniformasıyla bu hakkı benimsemek isterse bizim hakkımıza, hukuku istiklâlimize tecavüz
etmiş demektir.
Büyük Millet Meclisinin teşekkülü ve ondan sonra heyeti icraiyenin ayrılmasıyla
başlayan icraatta şarkta bulunan 23 ncü fırka kâmilen cepheye sevk edilmek suretiyle kendi
kuvvetiyle kuvayi milliye ile birleşmiş ve Nazilli civarında bulunan fırka da bütün manisiyle
kuvayi milliye içine girmiştir. Bu suretle düzenli bir durum meydana getirilmiştir. Bunu daha
evvel yapmaya imkân yoktu. Çünkü daha evvel bu salâhiyet, burada hiç kimsenin elinde
değildi.
2.1-Arşiv Belgelerinde Türkiye’nin Askeri, İç ve Dış Siyasi Durum
1-İtalya'nın Türkiye'ye karşı olan siyasi vaziyeti. 2- İngiltere'nin Türkiye'ye olan
vaziyetine. 3- Fransa'nın bize karşı olan vaziyeti
Kuvayı Milliye'nin son zamanlarda İtalya memurîn-i askeriyesine karşı hasmane bir
vaziyet almaları ve memurin-i mezkûreye İtalyan izzet-i nefsini rencide edecek bir tarzda
ilân- harp tehdidini mutazammın tebligatta bulunmaları Menderes vadisini tahliyeye karar
vermiş olan İtalya Hükümeti’ni tebdil-i fikre mecbur etmiştir. İşbu mecburiyet de tahliye
kararının efkâr-ı umumiyece Kuvayı Milliye tarafından vaki olan tehditlerden ileri geldiği
suretiyle tefsir edileceğinden ve parlamentonun hükümeti cebânet ve alçaklıkla itham etmesi
ihtimalinden ileri gelmiştir. Mamafih bütün bu hadisat-ı müessife ye rağmen İtalya Hükümeti
şark siyasetini tebdil etmek fikrinde olmayıp Bahr-i Sefîd muvazenesini idame için kabiliyet-i
hayatiyeyi haiz ve müstakil bir Türkiye'nin vücudu lâzım bir amil olduğu kanaatinde berdevamdır.
İngiltere Hükümeti son zamanlarda şark mesâili için İtalya'yı kendi nokta-i nazarına
imaleye sâî olmuş ve İngiltere Hariciye Nezareti’nin naşir-i efkârı olan Daily Telegraph
gazetesi de bu bapta hükümet mehâfilinden mülhem bir makale neşriyleymiş ise de İtalya
Hükümeti İngiltere'nin bu husustaki nokta-i nazarına temayül edemeyeceğini Tribüne
gazetesiyle neşrettirdiği bir makalede vazıhın izah eylemiştir.
Osman Nizamî Paşa İtalya'nın Türkiye siyasetinde mucip-i endişe bir hâl olmadığını
ve herhangi bir kabine mevki-i iktidara gelir ise gelsin İtalya Hükümetince Bahr-i Sefîd
8

- Sonyel, , s. 242

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 674

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
muvazenesinin idamesi için kuvvetli ve müstakil bir Türkiye'nin vücuduna lüzum-ı kat‘î
olduğu kanaatinin mevcut bulunması ve bu kanaatin İtalya’nın şark siyaseti için bir esas
olarak kabul edilmiş olması itibarıyla tebeddül-i vükelâ ile siyasetin tagayyür edemeyeceğini
ve İngiltere ile İtalya arasında şark mesailine dair bir itilâf hâsıl olduğuna dair deveran eden
şayianın hilâf-ı hakikat olduğunu temin eylemektedir.10
İngiltere'nin Türkiye'ye karşı olan vaziyeti son konferanstan beri his solunacak bir
tebeddüle uğramamıştır. El-yevm Silezya Meselesi için inikat eden konferansta Şark
Meselesinin de mevzu‘-ı bahis olacağı tebeyyün etmektedir. Paris içtima-ı ahirinde Lord
Curzon'un İzmir hakkında vaki olan teklif-i malûmu Müttefiklerce İngiltere Hükümeti
tarafından lehimize atılmış büyük bir hatve olarak telakki olunmakta ise de müşarünileyh
Şarkî Trakya meselesinin lehimize halli müzakeratına girişmekten istinkâf eder gibi
görünmektedir. Yunan taarruzunun kemal-i suhuletle ilerlemesi ve Kütahya ile Eskişehir'in
sükûtu haberleri Türkiye'ye hasım olan İngiliz mahfilinde memnuniyeti mucip olmuş ve
İngiltere matbuatı bidayetten Yunan menâbiinden alınan mübalağalı haberleri bila tefsir neşri
ilân eylemiş ise de bilâhare hakikat tavazzuh edince kemal-i mübalağa ile ilân edilen Yunan
muvaffakiyetlerine artık inanılmadığı ve Rumların neticede harben mağlup olacakları zan ve
tahmin edildiği yolunda neşriyatta bulunarak efkâr-ı umumiyeyi doğru havadislerle tenvire
başlamıştır.
İngiltere kabinesinin erkân-ı mühimmesinden olan Churchill, Montague gibi zevatın
Türkiye'ye karşı muvafık bir siyaset takibi İngiltere menâfi‘i iktizasından olduğu fikrinde
bulunduklarına ve heyet-i askeriye ile Rumlara tarafgir olmakla tanınmış olan General
Milne'in bile tebdil-i fikir ederek Rumlara gayr-ı muvafık bulunduğuna dair resmî malumat
alınmıştır.
İngiltere rical ve matbuatının vaziyeti bu merkezde iken Reşid Paşa'dan alınan son bir
telgrafnâmede vaziyette zahiren bir tebeddül olmamakla beraber İngiltere Hariciye
Nezareti’nde Ankara'ya karşı hasrolunacak derecede bir âdem-i hoşnudu mevcut olduğunu
müşahede eylediği ve nezaret-i müşârunileyhâda gerek Londra'da vaki olan vesikaya sükût ile
mukabele olunması gerekse üsera meselesinde alınan tavır ve hareket ile General
Harington'un mülakatı hususunda gösterilen inadın Ankara'nın İngiltere il anlaşmak
istemediğine delil olduğunu ima eyledikleri bildirilmektedir.11
Paris’ten alınan malumata nazaran Şark Meselesi mevzu bahis olduğu takdirde Düvel-i
İtilâfiye Yunanistan'ın pek mübalağalı olan ve bilhassa İzmir ile Trakya'ya ait bulunan
müddeiyâtının heyet-i mecmuasını kabul etmemek arzusunda bulunmaktadır. Yunanlılar
Kuvayı Milliye'yi ezerek mukavemet edemeyecek bir hâle getirmiş olsa idiler Yunan
müddei‘yâtı başka bir ehemmiyeti haiz olacak imiş. Hâlbuki ordunun Kuvayı külliyesinin
kâmilen masun bulunması ve Yunanlıların müddeiyât-ı mübalağa kârânesi Türk kavmini
mukavemete ve muharebenin idâmesine mecbur edeceği gibi Yunanlıları tervîcen verilecek
bir kararın da Ankara'yı Bolşeviklerin kucağına atacağından endişe edilmektedir. Binaenaleyh
Paris’te Roma menafili Yunan muvaffakiyet-ı askeriyesi hakkındaki haberleri pek mübalağalı
bulmakta ve Yunanistan'ın işgal ordusunu idameye gayr-ı muktedir olduğunu beyan ile hakikî
bir muvaffakiyet hâlinde bile hükümet-i mefkûrenin tavassut talebinde bulunacağını tahmin
eylemektedir Şark Meselesi mevzubahis olduğu takdirde Düvel-i İtilâfiye'nin Londra
Konferansı'ndaki nokta-i nazarında sabit-kadem olacağı zan ve tahmin olunmaktadır.
Ankara Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilmemiş olan Londra İtilâfnâmesi'nin
hususu askeriye ve bilhassa üseranın iadesine ait kısmının âdem-i tatbiki Fransa Hükümetiyle
10

- Osmanlı Belgelerinde Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, 2007, S. 85, Belge no: 19; BOA. HR.
SYS, 2310/9_15-17
11

-A.g.e. s. 87
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efkâr-ı umumiyesi üzerinde derin bir tesir hâsıl ettiği ve her fırsattan bil-istifade ve hatta
İngiltere'yi gücendirecek derecede Türkiye hakkındaki hayrıhâhlığını ispat ve izhardan geri
kalmayan Fransa'ya karşı Ankara ricali tarafından daha mücâmelekâr bir vaziyet beklendiği
ve derdest-i müzakere olan itilâfın neticesine intizar edilmeksizin Fransız esirlerinin hemen
tahliyesi büyük bir kiyaset-i siyasiye olacağı ve menafi-i hayatiyemizi haleldar etmeyecek
olan böyle hareketin Fransa efkâr-ı umumiyesi üzerinde hâsıl edeceği tesirden Türkiye için
bilâhare netice hasene istihsal olunacağı gibi Fransa'nın müzahereti bir kat daha temin edilmiş
olacağı ve vaziyetin netâyic-i vahime tevlit etmesi muhtemel olan taallüllere gayr-ı müsait
olduğu Paris’teki Osmanlı Murahhası Nabi Beyefendi tarafından kemâl-i ehemmiyetle
bildirilmektedir.12
Fî 9 Ağustos [13]37 / [9 Ağustos 1921]
2.2-İstanbul’un İşgali
Harbiye Nezâreti Nezâret Dairesi Kalem-i Mahsus Mü’telifîn Kuvâ-yı İşgaliye
Kumandanı General Harington tarafından Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne mevrûd 17
Eylül 1921 tarih ve 142 numaralı İngilizce mektubun tercümesidir.
Nazır paşa hazretleri
11 Eylül tarihli ve 142 zati numaralı mektubuma cevaben irsal buyrulan 15.9.1921
tarihli mektubunuzu ahz eylediğimi bildirmekle kesbi şeref eylerim. Atideki mevâdda ait
evâmirimin bilâ tehir mevki‘-i icraya vazını intaç eden talimatlar vermiş olduğunuzu
kaydetmekle mahzûz oluru:. a- Osmanlı Mekteb-i Harbiyesi'nin seddi. b- Fazla tüfeklerin
teslimi. c- İtfaiye Alayı karakolları yedinde bulunan silahların taklîli. Tevfikât icra edilmiş
olmakla beraber malik olduğum delâil, İtilâf nüfuzu askerîsine karşı koymak için Der
saadet’te bazı tehlikeli teşkilatın mevcut olduğunu kanaat bahş bir surette ispat ediyor.13
Anlıyorum ki zatı âliniz ve memurini mesule bazı teşkilatın mevcudiyetinden haberdar
edilir. Lâkin ihtimal bunların tehlikeli bir vüsatta olduğu bilinmiyordu. Binaenaleyh âtiyen
zatı âlilerinin daha iyi haberdar olmalarını temin edecek tedbirin ittihaz edileceğini Ümit
ederim. O suretle ki haklarında zatı âlileri malumatı mufassala almaksızın şehirde bu gibi
teşkilatın mevcudiyeti büsbütün gayr-ı mümkün olsun. Bu gibilerin mevcudiyeti derhal izale
edilmelidir. Zatı alilerinin ve memurini meselesinin 11 Eylül tarihli mektubumu alır almaz
talep ettiğim bazı eşhasın tevkifi hususunda Hüsnü niyetle icrayı faaliyet eylediklerini
memnuniyetle kaydederim ve Dahiliye Nazırı paşa hazretlerinin bu bapta teşriki mesai
ettiklerini işitmekle memnun olurum. Maksadı hainâne ile bu eşhastan birçoğunun ahiren
İstanbul'a ithal edildiklerini ve cesametli bir şehirde bunun tevkifi kolay bir mesele olmadığını
takdir ediyorum. Bunların bazıları tevkif edilmiştir. Mütebakisi de bulunmalıdır ve Polis
Müdüriyeti'nin bunu yapabileceğini zannetmekte her veçhile haklıyım. Bu teşkilatın ne esbap
ve manayı siyasîsiyle ne de menşe’iyle asla alakadar değilim. Kezalik teşebbüsâtımın bazı
siyasî ehemmiyeti olduğu hakkında bazı mehâfilde yapılan propaganda da beni alakadar
etmiyor. Ben yalnız İstanbul'da kanun ve asayişin idâmesiyle ve uhde-i mes’uliyetime tevdî‘
edilmiş olan İtilâf Kuvâsı'nın emniyetiyle alakadarım ve bu maksatla vermiş olduğum
evâmire kat‘iyen riayet edilmelidir. İhbarâtım şehrin asayişini ihlâl etmek için suikastla
mükellef eşhasın İstanbul'da bulunması itikadından ileri gelmiştir. Binaenaleyh ben bunların
faaliyetlerine bir nihayet vermek için harekete gelmeğe mecburum. Bizce yapılacak yegâne
şey budur. Yukarıdaki şerâitle beraber tevkiflerini emrettiğim eşhas hakkındaki taharriyâta
bilâ inkıta‘ devam edilmesi lüzumu iyice anlaşılmak şartıyla 11 Eylül tarihli ve 142 zati
12

-Osmanlı Belgelerinde Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, 2007, S. 85-87, Belge no: 19; BOA.
HR. SYS, 2310/9_15-17; BOA, HR. SYS, 2698/1_12-20, 29-34, 52-53
13
A.g.e. s. 175; BOA, HR. SYS, 2698/1_12-20, 29-34, 52-53
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numaralı mektubumun ihtiva ettiği "yedi" günlük mühleti iptal etmeğe tamamen
mütemayilim. Bir de bu gibi teşebbüsü tekrar etmeme mahal bırakılmamalıdır:14
Yedi günlük mühleti ibtâl etmek suretiyle bir hareket-i mürüvvetkârânede bulunmağa
mütemayil olmaklığım şu esbâbdan neşet ediyor. Evvelen: Sizin hüsn-i niyetle hareket
ettiğinizi müşahede ettiğimi bildirmek arzusunda bulunmaklığım. Saniyen: Size hüsnü niyetle
harekette devam etmek istediğinizi bana karşı ispat etmek fırsatını bahşetmek ve bu suretle
lüzumlu göreceğim tedbiri teyiden Kuvâ-yı Bahriye'nin dahi iştirakiyle -nitekim böyle
olacakdtı. Taht-ı emrimde bulunan kuvâ-yı askeriyenin isti‘mâli mecburiyet-i elîmesinden
beni kurtarmak. Tekrar izhâr etmek isterim ki mesele sırf bir tedbir-i askeriyedir ve şayet
kumandam altında bulunan Kuvâ-yı İtilâfiye'nin emniyetini tehlikeye düşürecek bu kabîl bir
suikastın ileri götürülmesine müsaade etmiş olsa idim vazifemde kusur etmiş olurdum.
Şurasını açıkça söylemek isterim ki böyle yapmak maksadında değildim. Kezalik evvelce
dahi birçok defa bildirmiş olduğum gibi hatırlatmak isterim ki Osmanlı Ordusu'nun teslim
olunan malzeme-i harbiyesini muhtevî olup taht-ı nezâretinizde bulunan depolar muhteviyâtı
Düvel-i İtilâfiye'nin malıdır. Emirlerime muhalif olarak vuku bulan zıyalarından tamamıyla
haberdarım. Bu zıyalara şimdi bir nihayet verilmelidir. Aksi takdirde tedâbîr-i şedîde
ittihâzına mecbur kalacağım. Memleketinizde sükûn-ı tâmmenin teessüsünü görmeyi benden
ziyade arzu eden yoktur ve İstanbul ahalisinin sükûn dairesinde işleriyle meşgul olmaları için
her türlü teshîlâtı ibraz etmeyi benden ziyade arzu eden yoktur. Binaenaleyh ita ettiğim
talimata tamamıyla riayet olunacağını ve badezîn hiçbir hadise zuhura gelmeyeceğini Ümit
ederim.15
Zât-ı devletlerinin hizmetkârı
Türkiye İtilâf Kuvâ-yı İşgaliyesi
Başkumandanı Lieutenant General Harington
2.3-Harbiye Nazırı Paşa Hazretleriyle Mülakat
1-Paşa hazretleri, bugün bu ictimâ-ı akidden maksat vaziyet-i hazıra hakkında sizinle
açıkça ve ciddî görüşmektir. Bir münasebetsiz hâl zuhurunda ona daima karşı gelmek
lâzımdır. Başka usul bilmiyorum.
2-Buraya muvasalat ettiğim günden beri bir müddet şehirdeki bazı teşkilat işlerini
takip ettim. Size halisane söylerim ki sizin şüphe edeceğinizden pek çok ilerlemiş şeylere
vâkıfım. İstihbaratımdan bazıları bazı büyük memurin nezdinde tamamen şayan-ı ehemmiyet
görülmüyor.
3-Benim yegâne alakadar olduğum şey, Mütareke şeraitine riayet olunması ve Der
saadet’te nizam ve kanunun ve kumandama tevdi olunan İtilâf kuvvetlerinin emniyetinin
muhafazasıdır. Vakanın cereyanına sabûrâne ve sâkinâne müterakkıb oldum. Bu müşkül aylar
zarfında İstanbul şehrinin vaziyet-i sâkinânesini muhafaza etmesi bütün alâkadârân için pek
ziyade şayanı takdirdir.
4-Şehrin asayişini ve İtilâf Kuvvetleri'nin emniyetini tehdit eden bir suikastın tertip
edildiğine dair şayan-ı emniyet delile dest res olduğum zaman bu hakikati Mütelifîn fevkalâde
komiserlerine, amirallerine ve generallerine bildirdim ve bu bapta tamik-ı tahkikat için lâzım
gelen teşebbüste bulundum. Bu hususta yalnız ben mesulüm.
5-Meseleyi tamamen bir mesele-i askeriyeye gibi tetkik etmek ve siyasî
mülâhazalardan tamamıyla tecrit etmek -ki bu mülahazat bana taalluk etmez- maksadıyla
meseleyi sizinle doğrudan doğruya halle karar verdim. Bu veçhile 11 Eylül tarihli mektubumu
size gönderdim ve talep olunan eşhasın teslimi mesuliyetini size tevcih ettim.
14

-A.g.e. s. 176; BOA, HR. SYS, 2698/1_12-20, 29-34, 52-53
-A.g.e.s s, 77; BOA, HR. SYS, 2698/1_12-20, 29-34, 52-53
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6-İcra olunan tetkikat ve elde bulunan evrak istihbaratını ciddiyetle telakki etmiş
olduğuma isabet etmiş olduğumu neticede ispat etmekledir.16 Emn ü asayiş hizmetine aynı
derecede iştirak arzusunda olduğunuzu mektubunuzda beyan eylemeleri ve keza Dâhiliye
Nazırı’nın da teşriki harekâtta aynı arzuyu göstermiş bulunması memnuniyetle telakki
olunmuştur.
7-Bunu gördüğümden dolayı memnunum. Geçen Pazar gününden beri bizzat sizin ve
Türk memurininin her veçhile Hüsnü-i niyet göstermiş olduklarını evvelâ ben kayıt ederim.
Âtiyen de bu suretle hareket olunacağına benim için şüphe etmeğe sebep yoktur.
8-Binaenaleyh şimdi zatı alinize ittihaz edeceğim kararı mulin resmî bir tezkire takdim
ediyorum. Hâli faaliyette bulunan eşhası muzırranın maksatlarını imha ve şehrin ve ahalisinin
sükûn ve rahatını temin hususunda harekatınızla göstermiş olduğunuz arzu mucibi
memnuniyet olduğundan yedi günlük müddeti iki şartla refe muvafakat ediyorum. Şöyle ki: aTalep olunan mütebaki eşhasın taharrisine bilâ tevakkuf devam edeceksiniz.
b-Bu ve buna mümasil sair teşkilatı imha hususunda tedbir ittihaz edecek ve bu gibi
vukuatın vücuduna mani olacaksınız. Size açıkça söylerim ki ben daha sair teşkilatın
vücudundan haberdarım ve bunlara methaldar olanların isimlerini münasip gördüğüm
zamanda size bildirmekten ve tevkiflerini talep etmekten çekinmeyeceğim.
9-Şimdilik yalnız mevki‘-i münakaşada bulunan teşkilatla ve malzeme-i harbiye
zayiatıyla alakadar olacağım. Bu mesele hakkında mükerreren nazar-ı dikkatinizi celp ettim.
İade olunan bütün malzeme-i harbiye sizin mesuliyetiniz altında bulunmakla beraber
mütelifîn hükümetlerinin malıdır. Malzeme-i mefkûrenin mesul nüzzâr ve memurin malumatı
tahtında zıyaa uğraması mütelifîn memurin-i askeriyesi aleyhinde bir harekettir ve buna
nihayet verilmelidir. Aksi takdirde tedbiri ciddiye ittihaz etmeğe mecbur olacağım.
10-Yedi günlük müddetin refi hususunda tarafımdan gösterilen muamele-i lutufkârâne
tarafınızdan verilen mevâîdin tahakkukunu ispat hususunda size fırsat bahşetmek maksadına
mübtenîdir ve size bu fırsatı verdiğimden dolayı memnunum.17
11-Henüz memleketinizde hâl-i tabiinin avdet etmemiş olmasından dolayı hiçbir
kimse benim kadar müteessir değildir. Bu hal rucû edinceye kadar Mütareke hâlinin mevcut
olacağını söylemekle müteessifim. Bu müddet zarfında işgal kuvvetleri toprağınızda ve filo
limanınızda kalacaktır.
12-Size tekrar ederim ki bu tamamıyla bir tedbir-i askerîdir. Membaına tamamıyla
vâkıf olduğum merdûd işâât yapılmakladır. Bu işââta nazaran elde ettiğim delâilin hakikî
olmadığı ve bazı fırkalara mensup siyasî eşhas tarafından ihzar edilmiş olmasıdır.
İstihbaratımın menşe’i beni alakadar etmez. Ben yalnız neticesiyle alakadarım. Herkes biliyor
ki Der saadet’e muvasalat ettiğim günden beri kendimi siyasî mesailden tamamen uzak
tuttum. Ben İstanbul'da nizam ve asayişi muhafaza etmek maksadıyla gönderilmiş bir
askerim.
13-Mesele şudur ki benim fikrimce İstanbul'da asayişi ihlâl etmek maksadını takip
eden bazı eşhas vardır. Maksadım nerede olursa olsun onların bulunması, tevkif ve teslim
edilmesidir.
14-Arkadaşlarınız diğer nüzzâra bu hususta malumat verirseniz çok memnun
olacağım. Başkaca şunu ilâve etmek isterim ki eğer siz hüsnüniyet göstermemiş olsa idiniz
başkumandan sıfatıyla yedimde bulunan bütün salâhiyeti istimal etmek niyetinde idim. Beni
böyle bir tedbir ittihazından tahlis etmiş olmanızdan dolayı pek ziyade memnunum ve

16

-A.g.e. s. 178; BOA. HR. SYS, 2698/1_12-20, 29-34, 52-53

17

-A.g.e. s. 179, BOA. HR. SYS, 2698/1_12-20, 29-34, 52-53
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şüphesiz bundan İstanbul ahalisi de memnun olacaklardır. Bunları size doğrudan doğruya size
söylemeyi daha münasip gördüm ve böyle bir mülakata artık lüzum olmayacağını ümit
ederim. 18
17.9.1921
Harington Türkiye Mütelifîn
Kuvâ-yı Askeriyesi Başkumandanı
2.4-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Konuyla ilgili yapılan açıklamalar
İsmet B. (Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili) (Edirne) — Efendiler; vaziyeti siyasiye
ve askeriyemizi bu gün size izah etmek istiyoruz. Vaziyeti siyasiye itibariyle içinde
bulunduğumuz vaziyeti siyasiyemizin en bariz delili İstanbul’dan istihbar edilen sulh
projesidir. Bu proje uzun müddet ince ince düşünülmüş ve yirminci asırda bir milletin
siyaseten ve iktisaden bütün mevcudiyeti ile nasıl imha edilebileceğini gösterir bir vesikadır.
İngiliz projesi diyebileceğimiz bu vesikada düşmanlarımız evvelâ memleketin hudutlarını her
taraftan, bütün memaliki İslâmiyeden tecrit etmişlerdir. Şarktan ilerleyene Ermenistan,
garptan Yunanistan, aşağıdan, cenuptan İngiltere ve Fransa gerek Araplarla ve gerek Kafkas
ve Rumeli’de kalan milletlerle bütün ittisalimizi siyaseten kesmek istemişlerdir. Diğer
taraftan, şimdiye kadar bütün milletlerin tanıdığı ve kendi devlet adamlarının bütün devletlere
söyledikleri esaslara tamamen mugayir olarak bir çok memleketlerimizi sarahaten işgal
etmişlerdir. İzmir Urfa, Ayintap, İstanbul, Adana, Maraş işgali ve ilâh. Bunların adı
projedir ve «muvakkat» dır diye ifade olunmuştur. Fakat bunlar Mısır ve Tunus işgali gibi
muvakkattir. Muvakkat namı altında daha diğer bir takım işgaller hazırlamışlardır. Mıntakai
nüfuz namı altında ve jandarma tensikatı şeklinde memleketin diğer bir kısmını yeniden
taksim etmişlerdir, İtalyanlara Antalya sahilinde Konya’yı da ihtiva eden bir mıntıka,
Fransızlara 5 vilâyetimizi ihtiva eden diğer bir mıntıka, İngilizlere de bir başka mıntıka.
Bunun için diyorlar ki, jandarma tensik olunacak ve bunun içinde ecnebi zabitan şu nispette
olacaktır. Yani yüzde on-beş nispetinde ecnebi zabitleri bulunacak. Adana’ya jandarma
teşkilâtını ve ekalliyetlerin hukukunu muhafaza şekli altında girmişlerdi. Maraş, Antep’in
bütün köylerimizi yakmış olan bu canavarlar bu defa da Sıvasa, Diyarbakır ve diğer yerlere
geleceklerdir.19 Proje, memleketin doğrudan, doğruya işgali muvakkat namı altında siyaseten
paylaşılmasıdır. Böylece işgal edilecek olan arazideki Müslüman ahalinin servetçe, dince,
milliyetçe mahvolması için de ayrıca hazırlıklar yapılmıştır. Kapitülasyonlar harpten evvel
müstefit olmayan bütün anasıra teşmil edilmiştir. Yani Ermenilere, Rumlara dahi şamildir.
Maliye ve adliyelerimiz murakabe altında bulunacaktır. Ekalliyetler şikâyet etmek için
doğrudan doğruya mümessillere müracaat edebileceklerdir. İslâm olanlar ise dâhilde ve
hariçte doğrudan doğruya esir tanınacaklardır. Bir müddet geçecek mekteplerimizde ne
okunacağını, mahkemelerimizde İslâm hukukunun nasıl temin edileceğini Ermeni ve Rum
tercümanları İngiliz, Fransız, İtalyan zabitleri tayin edeceklerdir. Bundan başka bu gün
gerek ordu namı altında ve gerekse ahalimizin elinde silâh olarak ne varsa cümlesinin
alınması ve âtiyen bu memlekete silâh ve cephane olarak hiç bir şey girmemesi için de esaslı
tedbir almayı düşünmüşlerdir.20 Binaenaleyh vaziyeti siyasiyemize dair Garplıların şimdiye
kadar yaldızla, ima ile söyledikleri bütün sözlerin sarahaten maskesi atılmış ve bütün açıkları
ile muhtelif safahata ayrılarak ortaya dökülmüştür. Şu halde memleketin büyükleri,
münevverleri muhtelif şekiller altında ifade olunan bu projelerin, muahedelerin ayrı ayrı imha
olduğunu iyice tasavvur etmek ve anlamak mecburiyetinde bulunuyoruz. İngiliz projesi
denilen bu proje her birerlerimiz tarafından bütün teferruatıyla tetkik olunmalı ve bütün
vatandaşlarımıza ayrı ayrı talim edilmelidir. Tehlikeyi ve aleyhimizde tasmim olunan
18

-A.g.e.s. 80; BOA. HR. SYS, 2698/1_12-20, 29-34, 52-53
-T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 38
20
-T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 39
19
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gaddarlığı ve en ufak bir insaf ve hayatı bize çok gördüklerini en aciz köylümüze anlatmalı ve
mekteplerde okumaya yeni başlayan çocuklarımıza ayrı ayrı öğretmeliyiz. Bilmelidirler ki
bizi Rumlara, Ermenilere esir etmek istiyorlar ve yalnız Müslümanlarla sakin olan,
ecnebilerden hiç kimsenin hissesi olmayan köylerimizde bile giyecek hırkamız ve yiyecek
gıdamızı talep ediyorlar. Eğer tehlike bizim anladığımız gibi bu kadar vazıh bir surette
memleketin her tarafında anlaşılırsa, hiç şüphe etmem ki, bizi her türlü hukuktan mahrum
etmek için bu kadar caniyane bir kasta karşı mutlaka mukavemet ve isyan edilecektir. Bu
mukavemet ve isyan kuvveti memleketimizi kurtarmak için ve kuvvetle ümit ettiğimiz
selâmete en kestirme yoldan emniyetle yarmak için istinat ettiğimiz en sağlam bir kuvvettir.
Böyle müthiş bir plan karşısında bulunduğumuzu her birimiz yüreklerimizde ayrı ayrı
duymalıyız ve her birimiz bütün muhitimizde yetişmiş ve yetişecek çocuklarımıza telkin
etmeliyiz ve kuvvetle, isyanla bu plânı bertaraf etmek mecburiyetinde bulunduğumuzu
anlamalı ve anlatmalıyız etendiler. Bu projeyi tatbik etmek için düşmanlarımızın elinde bir
takım kuvvetler ve doğrudan doğruya silâh kuvvetleri vardır. Bu kuvvetlerden birincisi Şarkta
Ermeni kuvveti, Garpta Yunan Ordusu; İstanbul, Adana, Maraş, Urfa mıntıkalarında
tahşit edilmiş olan İngiliz ve Fransız kuvvetleridir. Bu projeyi vücuda getirmeye memur
edilen Ermeni kuvveti üç zayıf fırkadan ibarettir. Bu kuvvet gerek Kafkasya’da gerek
başka yerlerde İslâm anasırıyla mahsur ve muhattır ve yukarıdan gelen içtimaî sele karşı,
Bolşeviklerin mütemadiyen dünya inkılâbını vücuda getirmek için yaptıkları akına karşı
şaşırmış ve aciz bir haldedir. Bu kuvvet yani itilâf projesini bize tatbik ettirmek isteyen
Ermeni ordusu böyle bir kuvveti haiz olmak şöyle dursun her gün etrafını ihata etmiş İslâm
kuvvetlerinin taarruzlarının tehdidi karşısındadır. Orada, iman sahibi, azim sahibi olan o
muhitte bizzat silahıyla, kuvvetiyle, hem taarruzî ve hem tedafii mukavemet edecek
kuvvetimiz vardır. Binaenaleyh imha politikasını Şarkta tatbik ettirecek bir kuvvet yoktur.
Garpta tatbik ettirecek Yunan ordusuna gelince; Yunan ordusu bu gün işgal etmek
istediği yerlerde bütün kuvvetlerini ortaya dökmüş bir vaziyettedir. Bir milletin bir kısım
arazisini işgal etmek kâfi değildir. O milletin iradesine galebe etmek ve o milleti teslime icbar
eylemek lâzımdır. Yunan ordusu bütün ortaya döküldükten sonra bizim irademize galebe
etmek şöyle dursun o henüz bizim irademizin başladığı noktada bulunuyor. Binaenaleyh
Yunan ordusu harekâtı taarruziyesini tevsi edecek bir hedef istihsal ve o hedefi ıskat ile bizi
teslime icbar edecek bir vaziyette değildir.21
Varmak istediğim, izah etmek istediğim netice şudur ki; bütün kuvvetini sarf etmiş
olan Yunan ordusu bize aman dedirtmek için yeni bir vasıtaya malik değildir. Bundan sonra
işleyecek zamanlar hep bizim lehimizde cereyan edecektir. Düveli itilâfiyenin tahşit ettiği
kuvvetler ki bu gün Adana ve Urfa havalisinde bulunuyor. Bu kuvvetler biraz sonra izah
edeceğim veçhile bugün bize aman demişlerdir. Bu kuvvetler Urfa’yı, Maraş’ı işgal etmişler
ve daha büyük bir natıkaya ayak basmışlardı ve bulundukları yerlerde emin bir surette
yerleşmek şöyle dursun daha büyük istilâ mıntıkaları tayin ediyorlardı. Fakat bu kuvvet de,
biraz sonra izah edeceğim veçhile, bu projeyi kabul ettirecek mahiyette değildir. İstanbul’daki
İngiliz kuvveti ise kendisinin istihdaf ettiği Boğazlar ve İstanbul hududu içinde,
müttefiklerine karşı olsun, bize karşı olsun asgarî fedakârlıkla tutunabilmek için muhafaza-i
mevki etmekle meşguldür. Rumeli’de bulunan kuvvetlerimiz ise Yunan ordusuna ve
müttefiklerine karşı daha gayrı müsait bir vaziyettedirler. Bunların ana vatandan ittisali
denizlerle katolunmuştur ve her taraftan düşman muhaceretine karşı münferit bir vaziyette
bulunuyorlar. Bununla beraber Rumeli’deki vatandaşlarımız ve ordularımız daha büyük, daha
kuvvetli bir azim göstermişler ve seferberlik ilân etmişlerdir. Sarahaten bütün efradı millet

21

- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 39
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silâha sarılmıştır. (Allah muvaffak etsin sedaları) Ne kadar silâhları ve cephaneleri varsa
kâffesini mevkii istimale koymuşlardır.
Binaenaleyh onlar açık bir vaziyette olarak gelecek' Yunan ordusunu silâhla
karşılayacaklarını' bütün dünyaya ilân etmişlerdir. Muvaffakiyetten Cenabı Hakkın
tevfikatından ümit varız. Ancak hiç şüphe etmediğimiz nokta Rumeli’de ve Her yerde
namusuyla sayılmış olan silâhımız bu kere de icabı namusu ifa edecektir. Rumeli’de netice ne
olursa olsun bize teklif olunan imha projesini kabul ettirebilmek, arzı teslimiyete mecbur
olmaya mütevakkıftır. Biz ana vatan olan Anadolu’da, selâmet ve emniyetle neticeye
varacağını ümit ettiğimiz harekâtın nihayetinde Rumeli de Anadolu ile beraber mevzubahis
olacak ve Rumeli topraklarımızın hayatı temin olunacaktır. 22(İnşallah sesleri)
Efendiler; Ermeni ve Yunan kuvvetlerinden ve bugün mevcut olan Fransız ve İngiliz
kuvvetlerinden maada düveli itilâfiyenin elinde başka kuvvetler yoktur diye bir ifade
serdetmiyorum. Düveli itilâfiyenin memleketlerinde daha büyük orduları ve teşkilâtları vardır.
Fakat bugün buraya tahsis ettikleri kuvvetlerin azlığı ve bizim aleyhimizdeki projeyi yalnız
Ermeni ve Yunan ordularından bekledikleri, kuvvetli esbap ve istihbarata müstenittir.
Birincisi; Fransız ve İngiliz milletlerine Türk milletinin imhası için maddeten gösterilecek bir
menfaat yoktur. Bu proje hırsı istilâ ile hırsı tağallüp ile zevk alan rüesanın projeleridir. Uzun
bir harpten sonra yeniden zevk için, bir milleti diğer millete boğazlatmak suretiyle Fransız ve
İngiliz milletinden kan istemek kolay bir şey değildir. Bununla beraber milletler büyük
ordular göndermeyeceklerini her hal ve hareketleriyle ispat etmekle beraber,
gönderebileceklerini farz etsek bile, Anadolu’muz ve dağlarımız kolay istilâ olunacak, yüz
bin, iki yüz bin, beş yüz bin kişi ile bir ayda, beş ayda bir ucundan girilecek öbür ucundan
çıkılacak yerler değildir. Allah bizim dağlarımızı tepelerine çıkalım dünyaya karşı serbest, hür
teneffüs edelim diye yaratmıştır. Bir millete esareti kabul ettirmek için milyonlarca kuvvet,
senelerce vakit, milyarlarca servet sarf etmek lâzımdır.23
Bunu biz kendimiz uzak vilâyetlerimizde ve meselâ Yemen ve sairde uzun müddet
tecrübe ettik. Vesaiti bol olan milletler meselâ, İngilizler Transvalda, Moranjda, Fransızlar
bütün müstemlekelerde tecrübe ettiler. Bütün bu tecrübeler minelezel esir olan milletlere de
yapılmıştır. Şimdi tecrübe edecekleri milletler minelezel hür olan milletlerdir. Eğer biz bizi
imha etmek isteyenlere, bir kaç milyon askere ve uzun zamana ve bir çok mala, bir çok
servete lüzum olduğunu ispat ettiğimiz gün hayatımızı, halen ve istikbalden temin etmiş
olacağımız gibi bize bakan bütün İslam milletler de hayatlarını temin etmiş olacaklardır.
Esas mesele, ispat etmek mecburiyetindeyiz ki İstanbul’da oturup ve yahut her hangi
bir telgraf merkezine oturup bütün memlekete telgraf çekmek ve bütün memlekette İngiliz,
Fransız ve İtalyanlara karşı aman teslim olduk cevabını almak ihtimali olmasın. Bütün
memleketi istilâ ettikten sonra bir tek dağ başı kalacak olursa o tek dağ başına da ayrıca
kuvvet göndermek lâzım olduğuna düşmanlarımızı ikna etmeliyiz. Fransızlara karşı muharebe
ediyoruz. Halk köylerinde toplanmıştır. Bidayette başladığımız zaman bir çok yerlerde bizlere
Fransızlar; tanklar, makineli tüfekler, toplarla ve ilah yürürler. Cephe zannettikleri yerlerden
bir çok ateşler açarlar ve giderler. Bin kişi on bin kişilik bir kuvvet iki günlük yol gider,
gittikçe toplanır, ne ardı vardır ne arkası vardır. Şimdiye kadar hep böyle tecrübe edilmiştir üç
gün evvel hepsi gitmişlerdir. Cephe zannettiler. Bir yere ateş ettiler. Bizimkiler hepsini
tepelediler. Şimdi Adana ile Pozantı, bunlar alelade iki günlük yollarımızdır.24
Efendiler; İstanbul’dan ve yahut bir sahilden başlayarak memleketin bütün dağları
üzerine çıkmak kolay değildir. Bütün dağlarının üzerine çıkmak için milyonlar lâzımdır.

22

- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 39
- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 40
24
-T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 40
23
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Yalnız havf ve dehşete düşerek herhangi bir mahal ve cephenin el dokunulmamış yerlerini el
dokunulmadan kendilerine teslim edemeyeceğimizi düşmanlarımıza bildirmeliyiz.
Binaenaleyh şayet Avrupa, milletlerinin menfaati olmayan ve bizce ümit edilmeyen
harekâta vasi mikyasta tevessül etmeyi isterlerse onu da emniyete kalp ile serinkanlılıkla
karşılamaya hazırız. Her tarafı (Kerbelâ) yapacağız. Memleketin her karış toprağım ayrı ayrı
müdafaa ve her yerin ayrı ayrı zapt olunmak lâzım geldiğini ispat edeceğiz.
Sonra efendiler; düşmanlarımızın elinde bize havf ve dehşet vermek için tayyare
vesaire gibi birçok vesaitte vardır. Fakat şimdiye kadar hiçbir memleket tayyare ile zapt
olunmadı ve hem de olunmayacaktır. Yalnız alışmayan bir memleket, havada tayyareyi ilk
defa gören bir halk, ürkerler. İhtimal ki düşmanlarımız bunu da yapacaklardır. Şimdiye kadar
tayyare hücumu yapmamalarının sebebi sözünde veya atiyen propagandasındaki tesiri izale
ettirmemek içindir. Onlar bizi Afrikalılar gibi cahil ve ürkek bir millet zannediyorlar ve o
kuvveti şimdiden sarf etmek istemiyorlar. Nitekim Adana havalisinde, Urfa havalisinde sarf
etmektedirler. Fakat ora halkı bunları eğlenecek bir vasıta addetmektedirler. Binaenaleyh
söyledikleri gibi birçok tayyare ile memleketimizin üzerinde, havada yapmak isteyecekleri
akınların ilk tesiri manevisine galebe ettikten sonra, memleketimizi maddeten abluka etmek
isteyeceklerdir. Lâkin bunun da hiç bir tesiri, hiç bir ehemmiyeti olmayacaktır. Çünkü abluka
o millet için müessir bir vasıta olur ki Allah o milletin gıdasını hariçten göndermek üzere
vermiştir. Bütün Türkiye muhasara edilse daha nakıs ve daha eksik şeylerle iktifa etmek
mecburiyetinde kalırız ve fakat yine midemizin ihtiyacım temin ederiz, harp için
bileklerimizde kuvvet bulunur. Allah bize bu imkânı bahsetmiştir. Binaenaleyh abluka ile
esareti kabul etmek için açlık ve gıda tehlikesi de yoktur. İşte efendiler memleketimizin
atisini, kuvvetle bizi teshir etmek, teslimiyete icbar etmek. noktai nazanndan bu safahat ile
görüyoruz. Söylediklerimde ciddi safahat vardır. Fakat her birine karşı samimiyetle
düşündüğümüz safahat ve esbabı mukavemet de mevcuttur. Bizi arzı teslimiyete icbar için en
kuvvetli bir vasıta daha vardır ki bu da nifakı dâhilidir. Düşmanlarımız halkımızın
ananatından ve harbi umuminin millette bihakkın vücuda getirdiği intibaattan mahirane
istifade etmeyi istiyorlar. Meselâ halk askerlikten yorulduğu için millete askerliğin ilga
edildiğini bütün tekâlifin affolunduğunu ilân ederler. Milletimizin öteden beri gerek dinine ve
gerek makamı saltanata merbutiyetini bilen düşmanlarımız, makamı saltanat ve hilâfetin
elinde bulunan bütün kuvvetleri millet aleyhine zorla sarf ettiriyorlar ve bir propaganda
yapıyorlar. Hâlbuki bu nifakı dâhilîde ihzar olunan harekât hep ecnebi harekâtıdır.25
Meselâ düşmanlarımız, işgalden evvel hazırladıkları Aznavur harekâtım işgal ile
beraber ve bütün kuvvetiyle meydana çıkardılar. Aznavur harekâtı, Çanakkale Boğazını elde
bulundurmak ve istihkâmatı arkadan temin etmek için İngilizler tarafından ihdas olunmuştur.
Çanakkale’de. Kumkale’de ve tabyalarında bulunan İngiliz kıtaatı doğrudan doğuluya milletle
temas etmeyeceği ve bunun için emin bir mıntıka lâzım geldiği cihetle İngilizler bunu temin
etmek vazifesini Aznavura vermişlerdir. O, İngilizlerden her şeyi alarak onlarla bizim
mıntıkamız arasında bir vaziyet ihdas etmek ve İzmir şimal cephesini kendisine verilen nüfuz
ve memuriyetle doğrudan doğruya arkasından vurmak istemiştir. Bu suretle Yunan emeli
kendiliğinden husule gelecek ve imha projesinde Şileden, Marmara’dan, Edremit körfezinden
itibaren beynelmilel gösterilen mıntıkayı Anzavur temin etmiş olacaktı. İkinci hareket Düzce
civarında olmuştur. Bu hareket daha mahirane tavazzuh etti. Düzce’de silâh patlamasını
müteakip Anzavur İstanbul ve İngilizlerle doğrudan doğruya ittisal için hemen garba ve aynı
zamanda Anadolu içine yayılmak için süratle şarka doğru tevessü etti. Hareket noktai
nazarından bilirsiniz ki İngilizler Eskişehir’de tutunmak istediler muvaffak olamadılar. Sonra
Geyve’de tutunmak istediler yine muvaffak olamadılar. Öteden beri İngilizlerin matmaı
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nazarları Bilecik, Bursa havalisiyle Marmara sevahiline hâkim olmak ve bizi oralardan
uzaklaştırmaktır. Bu harekât bizi Marmara sahilinden uzaklaştırmak için sureti mahsusada
ihzar edilmiştir ve bunu sulh muahedesi dedikleri proje sarahaten ifade etmiştir.26 Şile, İzmit,
İznik, Edremit havalisini temin etmek için Düzce’de, Adapazarı’nda, Geyve’de böyle
Osmanlılarla İngilizler arasında bir mıntıka lâzımdır ki doğrudan doğruya Anzavurun temin
etmek istediği mıntıka işte bu mıntıkadır. Bu mıntıka harekâtı dâhiliye ile istihdaf ettikleri
gayeler, projelerde sarahaten ifade olunmuştur. Biz yalnız düşmanlarımız aleyhine
kullanılacak silâhlarımızı, cephanelerimizi birbirimize karşı kullanmak, beyhude ifna
etmemek için samimiyetle uğraşıyoruz. İngilizlerin istediği dâhilî emniyet mıntıkasını onlar
İngiliz hesabına daha ziyade tevsi etmek için çalışıyorlar. Bizi arzı teslimiyete icbar için
düşmanlarımızın elinde olan bu kuvvetli silâhın tehlikesini biz vaktiyle İstanbul’da gördük.
Onun için bütün memleket dâhilinde elimizde bulunan vesaitle birçok harekât yapmaya
mecbur olduk. Adapazarı’nda doğrudan doğruya İstanbul’a İngilizlerle temas ederek ta
Kastamonu, Ankara hudutlarına kadar yayılmış olan tehlike bir aralık ciddi safahat arz
etmiş olduğu halde bu gün milletin sadakat ve imanı ve sevk ettiğimiz kıtaatın tehevvürü
karşısında kâmilen muntafi olmuş, mahvolmuştur. İngilizlerin istediği Bolayır, Çanakkale,
Gelibolu ile doğrudan doğruya bizim milletimizin malı olan istihkâm arasındaki Anzavuru
temizledik. İngilizlerle doğrudan doğruya temas hâsıl ettik. Karşımıza çıkacak yeni
düşmanlarımızın kâffesini tepelemek için mücehhez bulunuyoruz. Arz ettiğim harekât ihzar
olunan dâhilî fitne-ve harekâtın en mühimleridir. Yine şuradan buradan bulunmuş bir iki
serseri herhangi bir menfaati temin etmek için yine Hazreti Padişahı öne sürerek Hazreti
Padişah askerliği affetti, vergileri afetti sulh oldu. Binaenaleyh memlekette din ve imam olan
bizim arkamıza düşsün, diye etrafına birçok halk toplayarak muhtelif telgraf merkezini
basmak ve etraftaki zavallı köylüleri ellerine almak için teşebbüs yapmaktadırlar.27
Bu hadise yirmi gün evvel Yenihan civarında görüldü ve köylere heyetler çıkarılarak
kendilerine nasihat edildi. Dağıldılar ve nasihate inanmış gibi güründüler. Fakat hakikati
gören, milletimizin iradesine ve sizin itimadınıza istinat eden bizler aldandığımızı bilmekle
beraber iki hayatı sıyanet etmekte kârdır diyerek daha leyyin harekât ve tedbir ile meseleyi
halletmek istedik. Fakat maatteessüf Yenihan civarında da bir mahiyeti tedibiye, onlar için de
her taraftan tedbiri askeriye almaya mecbur olduk. Yakında netayici katiyeyi ve üseranın
derdest ve tenkil olunduklarını Meclisi Âlinize tebliğ edeceğimizi ümit ediyoruz. Bu hulâsa
ile düşmanlarımızın bizi arzı teslimiyete icbar için ellerindeki nifakı dâhilî silâhına kâfi
derecede nazarı dikkati celp etmiş olduğumuzu zannediyoruz. Nifakın en büyük tehlike
olduğunu hepimiz bilmekle beraber bu hususta her gün her rast geldiğimize ne kadar çok
tekrarda, ne kadar çok irşatta bulunursak bizzat düşmanlara karşı kendi mukavemetimizi bir
kat daha ispat etmiş oluruz. Biz daha müşkül safahat içinde iktiham edilmiş olan bu
müşkülâtın âtiyen de iktiham edileceğini itimat ile ümit ediyoruz.28
Daha bir sual karşısında bulunduğumu zannediyorum. Bütün bahsettiğim, esbap ve
safahat mukavemettir. Bizi teslime icbar için kullanacakları vesaitin her birisine karşı bir çok
esbabı mukavemetimiz vardır. Fakat ne olacak, mukavemet ede ede kendimiz için
gördüğümüz mahreç nedir ki bu Millet Meclisi tarafından istizah takririnde Yunanlıları ve
Fransızları memleketimizden tart etmek için onlara takaddüm ederek bizim taarruza
geçmemiz arzusu şeklinde izhar edilmiştir. Oraya gelmek istiyorum. Biz esbabı
mukavemetimizi temin ederek yalnız mukavemet suretiyle de neticeye erişileceğine kaniiz.
Şarkta başlayan inkilâbatı içtimaiye durmadan ilerliyor. Bu gün Kafkasya’da bundan bir ay
evvelkine, iki ay evvelkine nispetle ahvalde daha ziyade Küşayiş vardır. Ermenistan son ay
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zarfında iki üç defa hükümet değiştirdi. Hükümet bir partiden diğer partiye geçti. Bir birine
taban tabana zıt hükümetler mevkii iktidara geldi ve şimdi Bolşeviklerle doğrudan doğruya
temastadırlar. Gürcistan Hükümeti bir İngiliz Hükümeti idi. Bundan bir buçuk ay evvel bitaraf
bir hükümet oldu. Şimdi de Bolşevik bir hükümet oldu ve şu dakika İngilizlere ilânı harp eden
bir hükümet olduğundan bahis olunuyor. Azerbaycan safahatı Heyeti Celileye arz olunmuştur.
Burada inkilâbatı içtimaiyeye doğrudan doğruya cüretle girilmiş bir vaziyet vardır. Orada
kendi memleketlerini Ermenilere karşı muhafaza etmek için hücumlar Azerbaycan safahatı
Heyeti Celileye arz olunmuştur. Burada inkilâbatı içtimaiyeye doğrudan doğruya cüretle
girilmiş bir vaziyet vardır. Orada kendi memleketlerini Ermenilere karşı muhafaza etmek için
hücumlar, hazırlıklar vardır. Rus inkilâbı şeklinde başlayıp bütün cihanı istilâ etmek yolunda
durmadan ilerleyen sel, garp milletlerine tesiratını her suretle gösteriyor. Biz bu safahatı,
safahatı siyasiye ve içtimaiyeyi günü gününe takip ediyoruz. Şekil ve vaziyet o haldedir ki
bugün bizden itibaren şarka doğru başlayan bütün milletler garp milletleriyle müsalâha
etmemişlerdir. Muhakkaktır ki dünyanın yarısı diğer yarısı ile mütemadiyen muharip halde
bulunacak ve müsalâhaya kendi hayatım, kendi kuvvetini, kendi mevcudiyetini muhafaza
etmiş bir millet olarak iştirak edeceğiz. (İnşallah sedaları)
Umumî noktai nazardan bize selâmet yolu gösteren bu safahattan maada doğrudan
doğruya Yunanlıları ve Fransızları memleketimizden çıkaracağımıza kuvvetli ümitlerimiz
vardır. İhtimal ki bizi sulh şeraitine icbar etmek için bugünlerde Yunan ordusunu yeniden bir
takım harekâta sevk edeceklerdir. Hâlbuki biz Yunanlılara karşı kuvvetlerimizi kâmilen sarfetmiş değiliz. Binaenaleyh istihzaratımızda, mukarreratımızda, harekâtımızda Yunanlılara bir
taarruz ederek onları memleketimizden atabileceğimizi ümit ediyoruz. (Alkışlar) Yunanlılara
karşı memleketimizi muhafaza etmek için yalnız müdafaadan, yalnız mukavemetten başka
çaremiz yoktur demiyoruz. Mukavemet ediyoruz ve edeceğiz. Harekâtın bütün inkilâbat ve
safahatını iktiham edeceğiz ve nihayette fırsat ve tertibat ihzar ederek Yunanlılar münhezimen
memleketimizden çıkaracağımızı ümit ediyoruz.29
Yalnız ne vakit yapacağız ve fırsatı ne vakit bulacağız? Bunun için Heyeti Celile
bizden daha ziyade tafsilât istemeyecektir.
Fransızlara gelince; Fransızlar Maraş şimalinde idiler. Urfa’yı işgal etmişler. Pozantı
şimaline gitmişlerdi. Geçen Meclisi Mebusanın intihabı sırasında İstanbul’da birçok defa
müracaat olundu hep avutucu cevaplar vermekle beraber gazetelerinde ve ricali siyasiyenin
ifadelerinde sarahaten Sıvasa ve Diyarbakır’a kadar inmek arzularını izhar ediyorlardı.
Fransız miralayı arabasına binerdi. Mardin’e ve Diyarbakır’a geliyorum, konsoloshane tesis
edeceğim, diye telgraf çekerdi. Herkes bilirdi ki bir müddet sonra idare teessüs edecektir,
nasıl Adana’ya girmiş ise oralara da girecektir. Halbuki bu kadar Müslüman’ı hiç yerine
koyarak müstahkâr bir vaziyet alan Fransızlar bu gün Maraş’tan bütün dünyanın tehdidatına
rağmen sopa ile kovulmuşlardır. Bu gün Antep cenubundadırlar. Urfa’dan atılmışlardır. Fırat
ve Cerablus civarında, Arappınarı’nda güç hal tutunmağa çalışıyorlar. Bütün nıkatı ayrı
ayrı muhasara ettik ve düşürdük. Biz heyeti ihtilâliyeyiz. Kendilerinin teçhizatı mükemmel
olmakla beraber bizimle temas etmekten başka çare olmadığını anlayarak adam gönderdiler.
Vaziyeti beraber iki eş heyet gibi tetkik etmişizdir ve bizim teklifatımızı muvakkaten kabule
mecbur olmuşlardır. Binaenaleyh Fransız Heyetiyle tatili muhasamat suretinde yaptığımız
muvakkat bir askerî mukaveleyi izah etmek isterim: Mayısın otuzundan itibaren yirmi gün
müddetle Fransızlarla aramızda tatili muhasamat olacaktır. Bu müddet zarfında mahsur olarak
memleketimiz dâhilinde kalmış olan yerleri tahliye edeceklerdir. Bunlar Pozantı ile Sistir.
Burada bulunan kıtalarını kendilerine iade edeceğiz. Memleketimizden çıkacaklardır. Şimdi
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aldığımız malûmata göre tatili muhasamata vakit kalmadan bizim askerlerimiz cebren
almışlardır.30
Antep bu günlerde müşkül vaziyet geçiriyor. Antep civarında muharebe oluyor.
Yakında kuvvet gönderdiler. İçeride Fransız kuvveti vardır. Ahali kendisini müdafaa ediyor.
Antep cenubunda yeni bir muharebe oldu. Bizim kıtaatımız şimale çekilmeye mecbur oldular.
Fransızlar takip ettiler. Muvaffak olduk zannı ile tepelendiler. Antep’in cenubuna çekilmeye
mecbur oldular. Yalnız Antep şehri içinde müsademe devam ediyor. Onun için Fransızlarla
yaptığımız müzakerede Antep şehrinin tahliyesinde ısrar ettik. Mecburiyetlerinin derecesini
tasavvur buyurunuz ki kendileri için müsait telâkki olunan yerlerde de bizim şeraitimizi kabul
ve şehri tahliye ederek bizim memurlarımıza serbest bir surette bırakmaya muvafakat ettiler.
Bunu yapıp yapmayacaklarını bekliyoruz. Yapacaklarını söylediler, muvafakat ettik. Antep’in
tahliyesiyle beraber diğer yerleri de tahliye etmek üzere yirmi" gün mütareke yapacağız.
Mütareke yirmi günlük tatili muhasamattır.31 Bu tatili muhasamayı Adana mıntıkasının
tahliyesine mukaddeme addettiğimizi Fransızlara söyledik. Fransızlar bu müddet zarfında
şifahen Adana mıntıkasının tahliyesini tekrar müzakereye girişmek ihtimalini ima etmişlerdir.
Kendi imanımıza, kendi kuvvetimize müstenit olmayan hiç bir taahhüde inanmadığımız için
bu müddet zarfında Adananın ve diğer mıntıkaların tahliyesinden başka çare olmadığını
istihzaratımızla da göstereceğiz. Bu gün zaten Pozantı ve Sis'te kemali emniyetle Adana
ovasına bakıyoruz. Orada hazırladığımız, topladığımız kuvvetlerle Adana’yı tahliyeden başka
çare olmadığını da ayrıca kendilerine irae etmek istiyoruz. (Alkışlar) Bu tazyik ile ümit
ediyoruz ki yeniden Fransızlar bizimle temas edeceklerdir. Husule gelecek sonuç ve safahatı
ayrıca Heyeti Çeliklerine arz edeceğiz. Memleketimizi müdafaa etmek için aleyhimize
kullanılabilecek kuvvetler ve geçireceğimiz müşkülat ve mezahim bütün sefahatiyle arz
olunmuştur.
Bir Mebus — Şeraiti mütareke nedir ve kaç maddeden ibarettir?
İsmet B. (Devamla) — Arz ettim, efendim! Yirmi gün müddetle tatili muhasamat
edilecek. Bu müddetin ilk on günü zarfında Antep şehriyle Sis ve Pozantı mevkileri tahliye
olunacak. Antep şehri civarındaki Fransız kuvvetleri Fransız ordugâhına gidecek. Fransız
üserasını iade edeceğiz. Buna mukabil gerek asker olarak ellerinde esir bulunan ve gerek sair
suretlerle götürülenleri iade edeceklerdir. Biz de Fransız kuvvetlerini Adana ve Tarsus’a
salimen göndereceğiz. İstanbul’un işgal olunduğu günkü vaziyetten bu günkü vaziyetimiz
daha muvaffakiyetli ve daha kuvvetlidir. İşgal günü düşmanlarımız hiç bir mevcudiyeti
olmayan ve bütün merkezi faaliyeti ellerine geçirerek perakende ve düşük bir halde bulunan
bir millet karşısında idiler. Dâhilî harekât için uzun müddetten beri ihzar ettikleri gerek
Anzavur ve gerek Düzce harekâtı ve saire için kuvvetli ümitleri vardı. Eskişehir’de idiler ve
Konya’ya kadar elleri vardı. Bu gün harekâtı dâhiliye ile bizi yere vurmak için besledikleri
ümitler bertaraf edilmiştir.32 Harekâtı askeriye, hariciye noktai nazarından onların bekledikleri
inhilâl şöyle dursun, bilakis bizimle vuruşan düşmanlar bizim şeraitimizi kabul edecek bir
vaziyete girmiştir. Binaenaleyh takrirde azayı kiramın mevzuubahis ettikleri iki ay zarfında ne
yapılmıştır sualine kısa olarak vaziyeti siyasiye ve askeriyemiz daha kuvvetli ve daha emin bir
hale konmuştur cevabını emniyetle vermemize müsaade buyurunuz.
Bir Mebus — Fransızların tahliyesine mukabil ne gibi fedakârlık yapılıyor?
İSMET B. (Devamla) — Arz ettiklerimden başka bir şey yoktur, vaziyeti askeriyemizin
kuvveti ile onları böyle bir talebe mecbur ettik. Bundan başka
Reis — Celse küşat edildi, istizah üzerine müzakerata devanı ediyoruz. Söz Fevzi Paşa
Hazretlerinindir
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Fevzi Pş. (Kozan) — Geçen celsede İsmet Beyefendinin verdiği şu izahat üzerine ilâve
edecek bir şey yoktur. Ancak ordunun tanzimi, elindeki silah ve cephanenin hüsnü idare ve
tevzii, talim ve terbiyesinin bihakkın yapılabilmesi için bazı tedbir ittihaz ettik. Onları arz
edeceğim.33
Bidayette ordu, mütareke ile muattal bir vaziyete konulmuş olduğu için millet
hukukunu kendi silâhıyla müdafaaya kıyam etti. Bittabi bu müdafaa esnasında yer yer bir
takım şahsiyetler belirdi ve her tarafta bazı teşkilâtı mahsusa vücut buldu. Düşmanın bizi
mahva karar verdiği gerek muharebe ve gerek mütareke zamanında tamamıyla belli olmuştu.
Bunun için elimizdeki silah ve cephane düşmanlarımız tarafından alınamadı. Yalnız Ferit
Paşanın birinci sadareti zamanında doksan bin sandığa yakın cephane Kütahya’dan İstanbul’a
celp olundu ve ancak bundan sonra bizi büsbütün İngilizler cephanesiz kıyas ederek tedbiri
zecriyeye başladılar. Fakat aldandılar. Bugün elimizde onların kapak takımını aldıkları bir
takım esliha/silah vardır ki biz onların gerek yeniden yapmak için lâzım gelen modellerini,
gerekse İstanbul’da hıfzettikleri mahallerde asıllarını elde ederek buraya celp ettik ve bu gün
düşmanlarımızın zan ve tahmininden fazla gerek çapça, gerek miktarca, gerek adetçe eslihaya
malikiz. Bununla beraber mademki elimizde bir fabrika yoktur, ne kadar cephanemiz olursa
olsun herhalde bunun da haddi muayyeni vardır. Bunu da düşünerek, Trablusgarp
muharebesinde olduğu gibi, deniz aşırı esliha ve cephane kaçakçılığına da teşebbüs ettik ve
bundan başka şark tarafından ilerlemekte olan kuvvetlerden de lâzım gelen silah ve cephaneyi
elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Yalnız bütün bu şeyler, elimizde bulunan silâhlar muhtelif
yerlerde bulunduğundan bizde müşkül nakliyatı icap ettirdiği için silâhın bir kısmı Kon-yaya
gitmiş, bir kısmı burada kalmış bir kısmı Bursa’da bulunuyor, bir kısmı Diyarbakır’a kadar
gitmiş, böyle muhtelif yerlerde bulunan esliha ile muhtelif unsurları toplayarak yeni yeni cüzü
tamlar teşkil ediyoruz. Mütareke mucibince düşmanlara vermiş olduğumuz taviz ve sözleşme
maddelerinden faydalanarak bizi pek basit insanlar zannettikleri için Anadolu içerisinde
çeşitli isyanlar tertip ederek kardeşi kardeşe kırdırmaya çalıştılar. İşlerine gelen yerlerimizi
işgal ettiler. Bu anlayış içerisinde olan İtilaf kuvvetleri elimizdeki silah ve cephaneye el
koymaya çalıştılar. Böylelikle kendilerine göre meseleyi hal edeceklerini, Anadolu insanını
diz çöktüreceklerini zannediyorlardı. Ancak Mondros Mütarekesi imzalanması sırasında ve
öncesinde silah ve cephanemizin önemli bir bölümü çeşitli mıntıkalara nakledilmişti. Silah ve
cephanenin böyle muhtelif yerlerde bulunmasından dolayı onların elinden bir hayli silah ve
bir hayli cephane kurtarmış olduk. Bundan başka efendiler, İstanbul’dan lâzım gelen bazı ecza
ve bilhassa cephane ve silâh yapmakta mahir ustalar celbine teşebbüs ettik ve öyle ümit
ederim ki İngilizlerin zannettikleri cephane buhranı hiç bir zaman hâsıl olmayacaktır.
İngilizlerin birinci emelleri cephanemizi bitirmek: ve bu dâhilî ihtilâllarda istihtaf ettikleri
mühim maksatlardan birisi de elimizdeki cephaneyi bir birimize sarf ettirmek ve bu suretle
bizi muharebe edemeyecek bir hale getirmektir.
İkinci cihet askerin talim ve terbiyesi meselesi olduğunu arz etmiştim. Malûmu
âlinizdir ki biz efradı cedideyi kışlalarda toplu talim ve terbiye ve bunların iaşe ve elbisesini
temin etmeden mahalli kıyafetleriyle sevke mecbur oluyoruz. Bunlar şüphesiz ki muntazam
bir ordunun göstereceği kabiliyeti gösteremiyorlar. Onun için seyyar jandarma kıtaatı teşkil
ediyoruz ki yakında kanunu Meclisi Âlinize arz edeceğiz. Bu kıtaat sırf dâhilî mesailin
hallinde istihdam olunacaktır ve icap ederse cephelere sevk edilecektir. Bu kuvvetlerin
teşkilini müteakip etrafa yayılmış olan bütün nizamiye kıtaatımızı kolordu mıntıkalarına tahşit
edeceğiz ve burada bunlara alay yahut tabur halinde muntazam bir askerlik hayatı öğreteceğiz.
Gerek iaşelerine, gerek ilbaslarına bihakkın bakacağız ve bu suretle düşmanın muntazam
yapacağı hücumlarda muntazam bir kıta ile karşılarına çıkmak imkânını istihsal edeceğiz.
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Cephelerde şimdiye kadar Kuvayi Milliye tarafından istihsal edilen muvaffakiyet
şayanı şükran olmakla beraber katî bir netice istihsal için her halde kuvvayı muntazamaya
ihtiyaç vardır ve bilhassa emir ve kumandanın müselsel ve muntazam olması lâzımdır. Bunu
da düşünerek İstanbul cephesine, Yunan cephesine, yani İzmir cephesine, Adana cephesine
karşı yeni kumandanlar ihdas ve bu suretle eldeki mevcut kadroları yavaş yavaş mas ederek
düşmanlarla muntazam bir muharebe etmek imkânı hâsıl olacaktır. Ancak bu kadar muğlâk ve
karışık olan işlerin defaten tanzimi mümkün değildir. Bu imkânı istihsal etmek için biraz
zaman lâzımdır. Hâlbuki düşmanlarımız bir taraftan kuvvei maneviyemizi sarsmakla beraber
diğer taraftan da teşkilâtımızı ziruzeber etmek istiyorlar ve daha doğrusu binamızın temelini
oyarak tamamıyla göçecek bir vaziyete koymak istiyorlar ki kendilerinin sevk edeceği
askerler bir kurşun atmadan, belki de bir Avrupalının burnu kanamadan memleketimizi istilâ
etsinler. İşte efendiler, ancak bize düşmanın bu tasmimatını tamamıyla anlayarak lâzım gelen
tedbirleri ittihaz etmek sayesinde memleketimizin tamamiyetini muhafaza edeceğimize
kaniiz. Bu gün ihtilâlı dâhilî ika etmek hususunda İngilizlerle Ferit Paşa hükümetinin
müştereken yapmış olduktan harekât maatteessüf cümlenizin malûmudur.34 İki milyon liraya
yakın bir tahsisat vererek külliyetli maaşlarla kuvayi inzibatiye namı altında bir takım
serserileri toplayıp memleketimize musallat ediyorlar. Bunlar İngiliz ordusunun pişdarı olmak
üzere ihzar olunuyor ve İngilizler, bizim memleketimizi kanımızla, paramızla istilâ etmek
istiyorlar. İran’a da bunu böyle tatbik etmek istiyor. Hindistan’a da böyle tatbik ediyor..
İngilizlerin yegâne plânı bir milleti içinden yıkmaktır. Bir millet ki bunu anlar ve bir kaya gibi
kendisi üzerine gelecek fesadattan, dâhilî ve haricî hücumlardan sarsılmaz, bünyesinde bir
gedik açılmaz; o millet hiç bir vakit mahvolmaz ve mahvedilemez. Biz İngiliz istilâsından ve
İngiliz tasallutundan korunmak için ancak kendimizi gedik açılmaz sağlam bir kaya gibi
göstermek mecburiyetindeyiz ve bunu da yaptığımız teşkilât maddeten temin edebilir. Ancak
bu teşkilâtın semeredar olması için milletin ruhunda bir azmi kavi doğması lâzımdır. Bu gün
hepimiz biliyoruz ki mağlup olduğuna kani olan bir millet silâhını atmadan da mağlup
olmuştur. Ancak mağlubiyetini tasdik etmeyen bir millet muharebeye devam edebilir. Bu gün
harbi umumî bitmemiştir. Efendiler, henüz hiç bir devletle bir müsaleha akıt olunmamıştır.
Bir Alman muahedesi var. Fakat her gün Almanlar tufanı itiraz yağdırıyorlar ve her gün bir
maddesini tatbik ettirmek için yeniden bir harp tehlikesine Avrupa maruz bulunuyor. Bir
Macar var, henüz daha müsalâhası yapılmamıştır. Bir Bulgar var, ilk fırsata muntazırdır ve
bunun karşısında bir Rusya vardır ki büsbütün teşkilâtı mevcudeyi değiştirmek istiyor.
Muahedelerin hiç birini kabul etmiyor, keenlemyekün addediyor. Bundan başka bir âlemi
İslâm vardır ki garbin esaretinden kurtulmak istiyor. Artık boynuna geçirilmek istenen
boyunduruğu kırıp atmak istiyor. Bu kadar müşevveş ahval içinde devam eden bir harp,
şüphesiz ki, düşmanlarımızın galebesiyle netice pezir olamaz. Âlemi insaniyet esaretten
rugerdandır. Herkes bugün İngilizlerin dünyaya takmak istedikleri esaret zincirini kırmak
istiyor. Bizim milletimiz hiç bir zamanda esaret zincirini taşımamıştır. Bu gün şunu da
arbedeyim ki zafer ancak imanı tam olanlarındır. Eğer biz içimizde, kalbimizde
düşmanlarımızın buraya ayak basmamasına azmi katî ile iman edersek basamaz efendiler,
şüphesiz bu kadar fedakârlığa mukabil millet parlak bir istikbal bekliyor ve bu istikbali ancak
şarktan doğacak istiklâl güneşi bize vaat ediyor.35 Bu gün ordunun tensiki, lâzım gelen
malzemenin ihzarı ve memlekette kuvayi müdafaanın azamî derecede istifade bahş bir hale
vazı için şüphesiz ki paraya ihtiyaç vardır. Bu tanzim etmekte olduğumuz bütçe biraz
dolgundur. Lâkin istiklâlini muhafazaya azmetmiş olan bir millet, kanının son damlasını
akıtmağa hazırlanmış bir millet son habbesini vermek fedakârlığında da bulunacaktır.
Şüphesiz bu parayı Maliye Nazırı Beyefendi lâzım gelen kanunlarla isteyecektir. Ancak
34
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bendeniz azayı kiram hazeratından istirhamım yakında takdim edeceğim bütçenin hemen
ittifakı ara ile kabulü meselesidir, inşallah bu bütçemiz son harp bütçesi olur ve bununla millet
esarete girmek istemediğini bir kere daha âleme ispat etmiş oluruz.36
Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — İsmet Beyefendinin vermiş olduğu izahat
meyanında Fransızlarla yapılan bir mütarekeden bahs olunmuştur. Bazı fikirlerde bu yapılan
mütarekename hakkında tereddüt hâsıl olduğunu hissettiğim için yalnız bu noktayı izah etmek
isterim. Biz mütarekede bilmukabele ne fedakârlık yaptık sualini şu tarza kalbetmek
istiyorum. Yapmış olduğumuz bu itilâfı muvakkat ile biz ne kazandık? Askerî, siyasî
kazandıklarımızı arz edeceğim: Fransız cephesinden gelen mebus arkadaşlarımız bilirler ki
orada bulunan kuvvetlerimizi bu günkü zihniyetimize göre takviye, teşkil, tensik etmek için
az çok zamana ihtiyacımız vardır. Şimdi izahat veren Fevzi Paşa Hazretlerinin de bahsettiği
ve daima mebus arkadaşlarımızın da bir çok defalar bahis eylediği bir şey var, o da kuvayi
milliyenin tensikı ve hüsnü halli meselesidir.
Takdir buyrulur ki "hali harekette, hali muharebede bulunan kuvvetlerin böyle nazarî
şekillerde tatbikine imkân yoktur. Arzu edilen bir şekilde tatbik edebilmek için az çok zamana
ihtiyaç vardır. Bu zamanı kazanmak için bu fırsattan istifade etmek istiyoruz. Mütareke için
emir verdik, yirmi gün bir zaman kazandık. Derhal noksanlarını, teşkilât ve hazırlıklarını
ikmal etmelerini ve bu zamanda hiç bir taraftan taarruz olunmayacağını kendilerine yazdık.
işte askerlik noktai nazarından kazandığımız budur. Mamafih varidi hatır olan bir mahzur var
ki, bu daima varittir ve bütün müzakeratımızda daima bu noktayı esas olarak tutmuşuzdur, o
da yirmi günlük bir fasılai muhasamatta orada bulunan kuvvetlerimiz milis ve halk kuvveti
olduğu için bir defa bunlar dağılırsa, kendi kendilerine giderse tekrar bunları toplamak ve bu
gün mevcut olan ciddiyet ve salâbeti askeriyeyi iade etmek müşküldür. Bu cidden arz ettiğim
gibi varidi hatırdır. Fakat biz terki musamat tebliğini açık olarak yaptığımız gibi şifre olarak
ikinci şıkta arz ettiğim gibi tebliğ ve lâzım gelen tedbiri ittihaz ettik, işte askerlik noktai
nazarından temin ettiğimiz fevait budur.37
Şimdi siyasî noktai nazardan temin ettiğimiz fevaidi de arz edeyim: Şüphe yok ki
gerek Heyeti Celileleri ve Heyeti Celilelerinin tevkil ettiği ve bilfiil Türkiye’nin
mukadderatını idare eden heyeti icraiyemiz itilâf devletlerince henüz tanınmamıştır.
Memleketimiz ve milletimizin mukadderatım hal ve fasletmek için düşmanlarımız Ferit
Paşaya müracaat ederek onunla hal ve faslı davaya çalışıyorlar. Binaenaleyh Avrupalıları bu
çürük ve gayri meşru müracaatgâhtan sarfı nazar edip doğrudan doğruya milletimize ve
milletimizin mümessillerine müracaat ettirmek, istihsal edilecek muvaffakiyetin en parlağıdır.
İşte bu siyasî faydayı temin edebilmek için imzaları tahtında bir müzakerei siyasiyeye
girişmeyi faydalı addetmek lâzımdır. Vakıa buraya gelmiş olan heyet bütün Avrupa’ya ilân
edilmiş bir heyet değildir. Fakat kendilerini gönderenler tarafından tamamen salâhiyet sahibi
olarak gelmişlerdir. Bu heyet şifahî beyanatında ve gerek tahriren keşide etmiş oldukları
telgraflarda daima Türkiye Büyük Millet Meclisi ibaresini yazmış ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Riyasetine hitap etmiştir ve. bu kâğıda da o suretle vazı imza etmişlerdir. Bu umumî
faydadan başka maddî olarak siyasî fevait de vardır. Malûmu âliniz sulh şeraiti meyanında
Kilikya’ya taallûk eden noktalar tetkik edilirse görülür ki Kilikya’yı Suriye’den ve Suriye’yi
Kilikyad’an ayıran bir hudut vardır ve bu hudut Ceyhan’dan geçer, Kilis, Antep, Urfa ve
Mardin’i ihtiva eder. Bu isimlerini saydığımız mevakı Suriye’den addedildiği halde akdedilen
mütarekenamede böyle bir ifade yoktur. Nitekim Kilikya tahliye olunacaktır diyerek
tarafımızdan resmen ifade olunmuştur.
Binaenaleyh biz şimdi böyle bir müsalâhanameyi tanımıyoruz ve tanımayacağız. Fakat
bizim tanımamamız kâfi değildir. Avrupalılara da, müsalâhayı yapanlara da tanıtmamak
36
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lâzımdır. işte Fransızlarla giriştiğimiz münasebatta bu noktayı da temin etmiş bulunuyoruz.
Efendiler, bizimle karşı karşıya gelen Fransızlar arz ettiğim hududun garbından, Kilikya’ya ait
bazı aksamdan, Sisin tahliyesinden ve en nihayet bütün Kilikya’nın tahliyesinden
bahsetmişlerdir.38 Fakat Antep’in ve o civardaki arazinin tahliyesinden bahsetmemişlerdir ve
daima ondan kaçmışlardır, işte biz onlara böyle bir hududun olmadığını ve bizim için yalnız
bir Kilikya meselesi değil bir cenup hududu olduğunu ve bu hududu millinin şimalinde kalan
bir zerrei türabı bile düşmanların elinde bırakmayacağımızı ispat için Antep şehrinin de
tahliyesini şartı esasî olarak serdettik ve efendiler bunu temin ettik.39
Binaenaleyh Fransız murahhasları aldıkları salâhiyeti de belki tecavüz ederek bizimle
yapmış oldukları itilâfta yalnız Kilikya değil, alelıtlak Fransızlarla hali temasta ve hali
muhasamatta bulunduğumuz yerlerden bizim talep ettiğimiz noktaları tahliyeye muvafakat
etmişlerdir. Maksat yalnız Sisin, Pozantı’nın ve Antep’in tahliyesi değildir, kendileriyle vuku
bulan müzakerelerimizde bunu gayet vazıh olarak söyledik, ki bizim bir teklifimiz vardır o da
toprağımızı kamilen tahliye etmenizdir. Bu maksadı aslinin husulünü teklif eyledik Bunu
böyle kabul etmişlerdir ve bizimle anlaşmak yolunun ancak bu noktadan geçtiğine kani olmuş
ye iman getirmişlerdir. Binaenaleyh bu yirmi gün, daha esaslı bir itilâf yapmak için
murahhasların salâhiyet almak üzere Paris’e gidip gelmesine yardım edecek bir zaman gibi
telâkki ediliyor. Efendiler, bizim hesabımız şudur ki Fransızlar cidden itilâf etmek istiyorlar.
Çünkü maddeten bizimle uğraşmak menfaatlerine mugayirdir ve belki buna mukabil
Suriye’deki menfaatlerini azamî derecede temin etmek isterler, işte onları bizimle itilâfa
yanaştıran sebep budur. Suriye deki menfaatlerinin ihlâl edilmesine belki biz de maddeten
muhalefet etmekten sarfı nazar edeceğiz. Fakat böyle bir fedakârlık ancak menafiimizin temin
edileceği kanaati hâsıl olduktan sonra olabilecektir. Binaenaleyh Kilikya ve cenup
havalisinden gelmiş olan arkadaşlarımız müsterih olmalıdırlar ki bu yapılan itilâfı muvakkatte
de maddeten askerlik noktai nazarından pek çok şeyler kazandık, zarar etmiş değiliz. İnşallah
kariben neticeyi göreceğiz.40
Silâh meselesi hakkında bir sual varit oldu ve bendenizden evvel izahat veren zat ve
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, mevcut olan silâhlarımızın müdafaa için kifayetini
izah ve muhtaç olduğumuz silâhların tedarik yollarını da ima buyurdular efendim. Bendeniz
bu noktayı daha ilave etmek isterim ki hem müdafaa ve hem de taarruz için silâhımız vardır.
Ondan sonra muhtaç olduğumuz silâhları da düşmanların elinden alacağız efendim.41
Sırrı B. (İzmit) — Vuku bulan şu beyanat, Heyeti icraiyenin bu gün vuku bulan
beyanatı şüphe yok ki bizim maddiyat ve maneviyatımızı takviye etmiştir. Ancak sizden evvel
izahatta bulunan Müdafaa Vekili Paşa Hazretlerinin beyanatı arasında mahrem addettiğim bir
kaç maddeden başka aramızda İfşa edilmemesinde bendeniz bir faydayı hafiye göremiyorum
ve zannederim ki onların bilinmesinde bizim için fayda vardır ve zaten bilinmemesini icap
ettiren ahval de yoktur. Hafi veya bir açık celsede söylesinler takdiri kendilerine aittir.
Mütalâatımın ikinci maddesi de Bolşeviklere taallûk edecektir. Görüyorum ki
münakaşatımız her ne vakit bu maddeye temas etse mutlaka tabiri amiyane bir yan çiziyoruz.
Sununla hiç bir zaman ihtilât etmeyi istemiyoruz. Diyoruz ki şarkla birleşelim, necatımız
şarktan gelen tesir neticesinde husul bulacaktır. Bunu hararetle alkışlıyoruz. Fakat heyeti
icraiyeye demiyorum ki, mademki bu milletin ruhu bu merkezde tebellür ediyor memleketin,
vatanın ve hatta dinin selâmeti şarktan gelen seylâbın önüne katılmakta bulunuyor, siz
şimdiye kadar ne düşündünüz? Garbin her vakit üzerimize havale ettiği imha politikasına
karşı mukavemet edebilmek için ancak şarkı gösteriyoruz ve sonra yine onunla içli dışlı
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olmaktan ihtiraz ediyoruz. Sarıda temasta, şarka teslimi nefs etmekte bir faidei maddiye
görüyorsak bunu vaktiyle yapmalıyız. Zira Kafkasya’da bizimle itilâfa menafi icabından zıt
bir millet vardır. O millet ki; bizi doğramakla zevk alıyor. Bizden evvel bizim menafiimize
muhalif olarak Bolşeviklerle bir mukavele akdederlerse biz ne yapacağız? İcap etmez mi ki
biz onlardan evvel davranalım da menafii vataniyemiz ve menafi milliyemiz neyi icap
ediyorsa onun üzerine bir mukavele akdedelim. Bendeniz teklif ediyorum. Heyeti icraiye
bunun hakkında ne biliyorsa bize söylesin ve Mecliste ittihazı meslek buyursun.42
Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Efendiler, Mebus Sırrı Beyefendinin vuku bulan
beyanatında Bolşevikliğe atfedilmesi lâzım gelen ehemmiyet ve bu ehemmiyete nazaran
heyeti icraiyenin ne gibi teşebbüsatta bulunduğu veya bulunmadığı suali mevzudur. Şüphe
yok ki Bolşeviklik cereyan ve istilâsı ve muvaffakiyeti cümlece malûmdur. Bunun hakkında
söz söylemeyeceğim. Fakat yine söylemek isterim ki Bolşevikliği lüzumu kadar ehemmiyetle
herkes gibi Heyeti îcraiye de, biz de mütalâa etmiş ve lâyık olduğu ehemmiyeti vermişizdir ve
zannediyorum Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin izahatlarında şarktan bahsolundu
ve şarktan bir şemsin tuluu intizarında bulunulduğu zikredildi.43 Evet," demek ölüyor ki biz
Bolşevikliğe ve harekâtına ve Bolşeviklerden edebileceğimiz istifadeye bigâne değiliz.
Binaenaleyh kemali emniyet ve itimatla arz ederim ki Bolşeviklerle ittifak ve ihtilât için,
temin ve teşriki harekât için maddeten heyeti icraiye esbabına tevessül etmiştir. Yalnız Heyeti
îcraiye bu baptaki teşebbüsünde gayet müdebbir olmak lüzumunu kabul etmiştir. Şöyle ki; bir
defa muhafazai mevcudiyet ve temini âmaji milliyemiz için istinatgâhı hakikî hariçte değil,
dâhilde kendi vicdanımızda bulmak prensibini Heyeti îcraiye kabul etmiştir. Çünkü kendi
kuvvetimizi nazarı dikkate almaksızın hariçten, şuradan buradan gelecek kuvvetlere istinaden
emel takip edersek ve o kuvvetten ve o imdattan muavenet de gelmezse sukutu hayale uğrarız.
Bunun için iptida kendi kuvvetimize ehemmiyet veriyoruz. Fakat kendi kuvvetimize
düşmanlarımızın adedinin çokluğunu nazarı dikkate alarak kuvvet ilâve etmek bir farizedir.
Bu suretle bittabi şarktan gelmesi muhtemel olan müspet kuvvetlere iltifat edeceğiz. Ancak bu
noktada iki ciheti bir birinden tefrik etmek lâzımdır. Biri Bolşevik olmak, diğeri Bolşeviklik
Rusya’sıyla ittifak etmek. Biz Heyeti îcraiye Bolşeviklik Rusya’sıyla ittifak etmekten
bahsediyoruz. Yoksa Bolşevik olmaktan bahsetmiyoruz.44 Bolşevik olmak büsbütün başka bir
meseledir. Böyle bir mesele ile iştigale bizim ihtiyacımız yoktur. Fakat ittifak meselesi kemali
ciddiyet ve ehemmiyetle takip edilmektedir ve muvaffak olacağımıza ümidimiz berkemaldır.
Ancak bu noktanın açık, vazıh ve alenî müzakeresini garba karşı fiilen ilânı harp edeceğimiz
güne talik etmek istiyoruz. İşte böyle bir ilânı harp yapıldı mı korkumuz olmasın. Artık
garptan korkmuş olmayalım, korkuya lüzum görmeyelim. O günü görünceye kadar ve şarktan
gelen kuvvetin, maddeten bize muavenetinin husulüne kadar bittabi garp ile her nevi
münasebatı siyasiyeye girişmekten geri durmayacağız. Çünkü garplılarla, Amerikalılarla
münasebatı siyasiyeye girişmek şarktan her( hangi bir devletle münasebatı siyasiyeye
girişmekten bizi men edemez. Bolşeviklerle ittihat ve ittifak edildikten sonra dahi münasebatı
siyasiyeye girişilebilir. Onun için bu noktada azamî kanaat buyrulmasını rica ederim.
(Mehmet Şükrü Beye cevaben) Filhakika Bolşevikler bidayeti zuhurlarında yalnız kendi
prensiplerini takip etmişler ve yalnız kendi prensiplerine riayet eden ve bütün manasıyla
Bolşevikliği kabul edenlerle anlaşmışlar ve fakat bütün milletleri birden bu esasatı
içtimaiyeye uydurmaya imkân olmadığına ve emperyalizme galebe çalmak için âlemi İslâm
ile ittifak lâzım geldiğine kani olmuşlar ve bir milletin esasatı diniye ve milliyesine riayet
etmeye karar vermişlerdir
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- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 47
- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 47
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- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 48
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O halde bir çare kalıyor ki bütün milletleri silâh kuvvetiyle ezerek, öldürerek, mağlup
ederek kendi prensiplerini kabul ettirmektir. Hâlbuki bütün bu prensipleri tatbik etmekten
gayelerinde emperyalizme karşı mukabele etmek, mücadele etmek için bittabi yalnız kendi
kuvvetleri kâfi değildir. Onlar dahi kuvvetini tezyit etmek mecburiyetindedirler. Evet
kendilerine hakikî kuvvet olarak inzimam edecek bir kuvvet yegâne zümre olarak alemi
İslamiyetli görmüşlerdir. Binaenaleyh alemi İslamiyetli oldukları gibi kendilerine müttefik
yapabilirlerse, o zaman garpta emperyalizme karşı galebe çalacaklarına kanidirler. Alemi
İslami esasatı diniyelerinden sarfı nazar ettirerek Rusya’da yetişmiş, Rus ırkından vücuda
gelmiş hiç bir zihniyeti, bir âdeti tatbik etmenin imkânı olmadığını onlar da elbette
anlamışlardır ve karar vermişlerdir ki Bolşevikler bir milletin esasatı milliye ve diniyesine
hücum etmeyecekler, yalnız emperyalizme karşı müştereken mücahedatı, müştereken
mücahede kabul eden milletlerle ittifak edeceklerdir ve nazarî olarak ve tahmin üzerine arz
etmiyorum, şimdiye kadar vuku bulmuş olan istimzaçlar neticesinde bu hakikatler taayyün
etmiştir, işte meselâ Azerbaycan’da, meselâ Türkistan da, meselâ şimalî Kafkasya’da. Bunları
bütün manasıyla Bolşevik olmuşlar zannetmeyiniz. Binaenaleyh Bolşevik prensiplerini kabul
etmek içtimaî bir meseledir. Bu günün işi değildir.45
Hamdi Namık B. (İzmit) — Muhterem efendiler, biz buraya geldiğimiz zaman yalnız
bir düşünce ile gelmiştik. Ne kanun tanzim etmek, ne alelade işler yapmak ve hatta bu yolda
kararlarımız da mevcuttur. Şimdiye kadar Meclisin her türlü efal ve harekâtıyla takip ettiği
gaye en büyük emel ve hedef sulh konferansı aleyhimizde bir karar ittihaz ettiği halde
memleketimizin esbap ve sureti müdafaasını ihzar etmekten ibarettir. (Sanremo)
mukarreratını gördük ve öğrendik. Bunu şüphesiz mütekreh, müteaffin bir paçavra halinde
tanzim edenlerin suratına atar ve reddederiz efendiler. Hakikaten pek mühim bir ânı tarihî
yaşıyoruz. En cesur kumandanları esir düşmüş, en kuvvetli orduları perişan olmuş bir çok
milletler mevcuttur. Her kim ki azim ve imaniyle çalışmış ise hiç bir vakit o millet sönmemiş,
payidar olmuştur. Bunu bir misali tarihle arz etmek istiyorum. On altıncı Luinin vefatından
sonra Meclisi Millide 1793'te Martın dokuzuncu gününde yapılan hararetli celsede Darkton
demişti ki: Efendiler askerimiz yoktur diyorsunuz, öyle ise Fransa’yı kurtarmak şerefini terk
edelim. Otuz bin asker toplayalım, cesur kumandanlarımızın idaresine terk edelim demişti.
Teklifim; diyorum ki, bu mukarreratı şimdiden burada kabul edecek bir Türk, bir Müslüman
mevcut değildir.46 Bunu olsa olsa vatandaşlıktan, insanlıktan hatta İslâmlıktan tart edilen Ferit
Paşa ve onun avenisini teşkil eden bir şerzimei kalileden ibarettir. Bunu kabul etmeyeceğimiz
ve hali müdafaaya girdiğimiz Avrupa ya bildirmek ve milletin eli silâh tutan efradını, yanında
biz mebuslar olduğumuz halde faaliyet ve harekete vaz etmeyi şimdiden teklif ediyorum.
Bendenize müsaade buyurursanız, bütün efradı ailemle kayıt olmak istiyorum efendiler.
Refikam hastalarımızı tedavi edebilir, mecruhların yarasını sarabilir ve benim evlâtlarım
onların alelade hizmetlerini görebilir. Bu şerefi bana veriniz. Bunun için bir teklifim vardır.
Lütfen bu teklifim kabul buyrulursa bir kaç kelime arz etmek fırsatına malik bulunuyorum.47
Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Efendim, bundan evvel okunan bir telgrafname
münasebetiyle bir kaç kelime arz etmek fırsatına malik bulunuyorum. Kuvayi milliye tedip
olunacaktır. Bittabi bu gülünç bir meseledir, hiç bir kıymeti haiz değildir. Çünkü İstanbul
kuvayi milliyeyi tedip edemez. Makamı riyasete keşide eden zat başka bir maksat ve hakikati
bize anlatmak istemiş olacak ki o da İstanbul un İngilizlere vesayet edenleri, dahi yani Ali
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- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 48
- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 49
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- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 49
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Kemal Bey derekesinde bulunan bir insan dahi artık kuvayi milliye ile beraber olmaktan
başka çare olmadığına kanaat etmiş olduğunu anlatmak istiyorlar. Ali Kemal Bey en koyu
milliyetperverlerden daha koyu milliyetperverlik iddiasına kıyam ettiğini söylüyorlar.
Binaenaleyh o telgrafname onların zihinlerinde ve fikirlerinde tahavvüle delâlet ettiği için
buraya yazılmıştır. Başka bir kıymeti yoktur. İstizah edilen hususat hakkında vekiller
tarafından verilen izahat kâfi ise onu dermeyan buyurunuz veyahut hangi noktalarda tenviri
arzu buyuruyorsanız onu beyan buyurunuz.48
İsmet B. (Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili) (Edirne) — Efendiler; Yunanlılar, 22
Hazirandan beri İzmir harekâtına başlamışlardır. Bu taarruz harekât devam ediyor. Tahşit
edilen kuvvetlerle arazimizden birçoğunu daha işgal ettiler. Gerek ahalimize ve gerek ellerine
geçirdikleri (insanlara) ne kadar feci muamele ettiklerini tebliği resmilerimizde yazıyoruz.
Zaten bir seneden beri tecrübe ve tahkik ettiğimiz için yüreğimiz yanarak fakat kolaylıkla
sorabiliyoruz. Büyük İngiliz kıtaatı veyahut kıatı memleketimizde tahşit olunmadı. Harekâtı
bahriye; Yunan harekâtıyla tevhidi harekât mahiyetindedir. Yunan harekâtı biraz ilerledikten
sonra İngilizler Bandırma ve Erdek’i açıktan açığa işgal ettiler.
Kıtaatımız mevcutlarını bu gün şimalen Susığırlık, sarkan Alaşehir şarkına ve cenuben
Nazilli garbinde, Nazilli elimizde olmak üzere çekmiş bulunuyoruz. 49
Bu harekât içinde bulunan kıtaatımız, hepimizin bildiği veçhile, teşkilâtı husûsiye ile
takviye edilmiş olan üç fırkadır. Taarruz eden düşman kuvvetleri her halde üç misli fazla idi.
Binaenaleyh muharebe içinde bulunan kıtaatımızın ne kadar müşkülat için de bulundukları
kolayca tasavvur olunabilir. Bu böyle olduğu gibi sırf askerî noktai nazardan düşünecek
olursak, eğer vesaitimiz ve kuvvetlerimizde az çok muvazene mevcut olsaydı kuvvetimizi
gösterecek bir delil addolunabilirdi. Yalnız ^ takrirlerde mevzubahis olan mademki evet o
halde ne için bu kadar tefevvukla harekât icra eden Yunanlılara karşı hazırlıksız
bulunmuşuzdur. Filhakika Yunan taarruzunu istidlal ediyoruz; filhakika Meclisi Âlinizden
birçok ihtarat geçmiştir. Hepimiz vazihan bilmeliyiz ki Yunanlılara karşı vesaitimiz mevcut
olduğu, halde bunu kullanmaktan meneden dâhilî harekâtımızdır.50
Yine böyle celsei hafiyede maruzatta bulunduğum zaman düşmanların bütün
donanmalarını, paralarını ve her şeyini saydıktan sonra en kuvvetli silâhın nifakı dahilî
olduğunu sureti mahsusada arz etmiştim. Rakam ile de ispat edeceğim ki, Yunan harekâtında
İngiliz donanması, bir çok hazırlıkları ve bir çok vesaitiyle amil olmakla beraber, Yunanlılara
en kuvvetli yarı münafık dâhildekiler olmuştur. (Kahrolsunlar sesleri) Anzavur harekâtı
ifsadiyesi bizim bir buçuk fırkadan ibaret kuvvetlerimizi muhtacı tensik bir hale getirdi.
Düzce ve Bolu harekâtı yüzünden iki fırkaya yakın kuvvetlerimiz; Yunan taarruzundan uzak
mahallere, bir muhite sevk edildi. Yenihan ve Yozgat isyanları hasebiyle iki fırkaya yakın, nizamî ve millî - kuvvetlerimiz başka muhitlerde istihdam olundu. Beş, beş buçuk, nihayet altı
fırkamız Yunan taarruzu olduğu zaman büsbütün başka bir yerde bulunuyordu. Düşmanı din
ve vatan karşısındaki kuvvetler arasında emin bir muvazene şöyle dursun belki;
düşmanlarımızın zaten endişe ettikleri bizim harekâtı taarruzumuz mevzubahis
edilebilecekti.51
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- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 29 Mayıs 1336 (1920), II, s. 50
-T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 3 Temmuz 1336 (192), I, s. 52
50
- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 3 Temmuz 1336 (192), I, s. 52
51
- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 3 Temmuz 1336 (192), I, s. 52
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29 Mayıs 1336'da; arz ettiğim gibi Düzce ve Bolu harekâtı basılmıştı. Elimizde birçok
kuvvetler bulunduğunu arz etmiştim. Bu vaziyet fen noktai nazarından düşmanlarca malûm
idi. Bundan sonra Yunan ve münafık kuvvetlerin harekâtında daha ziyade kuvvet peyda
oldu ve henüz Yenihan ve Zile civarında basılmamış olan isyanı daha ziyade körükledi.
Memleketimizde ve vesaiti nakliyesi kısmen mahdut bir mıntıkada olan bu vasi ateş etrafa,
Yozgat’a kadar sirayet etti. Her tarafta Yunan menfaatine çıkarılan sahte fetvalar etrafında
usata/isyanda takım takım birleştiler. Bundan maada İzmit’te de kuvayi inzibatiye denilen
ayrıca bir kuvvet; teşkilât mevcut idi; mühim bir kuvvet, İngilizler tarafından ihraç edildi. 52
Gerek dâhilde ve gerek İzmit’te bu nifak teşkilâtına karşı her ihtiyaca takdimen derhal
tedbir kat' ye ittihazına mecbur olduk. İzmit’te İngiliz ordugâhlarının ilerisinde yeniden
faaliyete gelmek üzere ihzar edilen harekât, mukabil faaliyetimizle iptal edildi; İngilizler
tarafından kendi kendilerine Trakya ya sev kolundu. Trakya ya, yani meclisi âlinizin
irşadatından kuvvet alan Anadolu’ya değil Trakya’ya. Her tarafta muvasalası kesilmiş olan
Trakya içinde merkezi fesat olan İngilizlerin gerçi kuvvetleri azalmıştır, yoktur. Fakat haricî
kuvvetten son derece muannittirler. İzmit’te bu teşebbüsü iptal ettiğimiz gibi dâhilde de
tedbiri kafiye aldık ve celp ettiğimiz kuvvetleri Yozgat isyanı tarzında, bir sureti mahsusada
telâkki ettiğimiz bir noktaya gönderdik. 22 Hazirandan itibaren Yunanlılar da taarruza
başlamışlardı. Binaenaleyh gerek harekâtı dâhiliyeyi ve gerekse Yunan ordusunu bir
merkezden sevk ve idare edenler; harekâtı dâhiliyenin, Yunan harekâtını derecei kâfiyede
ihzar ettiğine kani olarak ileri hareket emrini vermişlerdir. Bu vaziyet bizim Yunanlılarla 21
Hazirandan beri uğraştığımız dört ay sonra bir az arazi kaybetmeye mecbur olduğumuzu izah
etmek için söylemiştik. Onun için müttahit bulunan cephe karşısında en kuvvetli olmak üzere
(mühim bir kısım kuvvetimizi usat üzerine) sevk etmek mecburiyetinde kaldık. Teslim
buyurursunuz ki biz en yakın yerde, milletin mevcudiyetini ve bütün kuvayi hayatiyesini
tahrip edecek kuvayi isyaniyeye yol verse idik, bu gün büyük felâketler karşısında çare
aramak mecburiyeti ile karşılaşan Meclisi Âliniz olmayacaktı. Yunan taarruzuyla falan ve
falan yerler işgal olunmuş, bunların istirdadı için ne gibi tedbir lâzım geldiğini düşünecek
müstakil ve hür bir Osmanlı kalmayacaktı.53Ve harekâtı dâhiliyeyi düşündüğümüz zaman
diğer taraftan muvazene edecek vaziyette bulunmaları harekâtı dahiliyede idlâl edilmiş olan
vatandaşlarımız içinde çok inat ile hareket edenler vardır. Zile’de kıtaatımız bir defa, iki defa
asayişi iade etti. Rüesayı fesadın birçoğunu tahtı tevkife aldı, fakat sonra kuvvetlerimizin
takibat için veya diğer bir vazife için şehir haricine çıktığı zaman her vasıtadan istifade ettiler.
Harice çıkan kuvvetlerimizi, kendi kardeşlerini, kendi evlâtlarını yolda basmaya,
ikametgâhlarında basmaya cehdettiler. Yani bu kuvvetler nifak ve dalâlete kapılmayıp da irşat
ve hidayet uğrunda tevhidi efkâr, tevhidi amal ve harekât etseler, düşmanlarımızın bizim
emellerimizi teslim edeceklerini kabul edebiliriz. İsyanda asıl olan nokta; isyanı müdrik ve
fakat halkımızı nifak ve fesada mail bilerek ve düşünerek kasıt ve hıyanetle hareket eden
adamlar tarafından idare olunuyor. Tabip bunlara Karşı idarenin ve şefkatin bütün levazımı
sarf olunduktan sonra kuvvetin dürüst yüzünü (zarureti içtinap edilmez hale geliyor.
Cephelerdeki kuvvetlerin bu tarzı tevziindeki müşkülâtı izah ettikten sonra bir şey daha
söylemek isterim. Bütün milleti silâhlandırmak ve yahut bunun icabetine tevessül etmek
hususunda ne yapılmıştır? İhtimal ki daha vasi mikyasta seferberlik, daha vasi miktarda malî
fedakârlık ve birçok ıslahat tasavvur edilmiştir. Fakat bunlara mani olan yine ifsadatı dâhiliye
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- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 3 Temmuz 1336 (192), I, s. 53
- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 3 Temmuz 1336 (192), I, s. 53
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olmuştur. Cümlenizin malûmudur ki millet aleyhine çalışmakta olan kuvvetler; cahil
muhitlere en kuvvetli cazibe olmak üzere vergi ve askerlik ve her türlü tekâiüf ve
mecburiyetler, Büyük Millet Meclisi taraftarları tarafından tahmil olunmaktadır,
propagandasını yapıyorlar. Gerçi yanlış ve batıl olduğu için bu propagandalar o kadar tesir
yapmıyor. Fakat idare adamları, bir düşman karşısında, bir müşkülât karşısında bulundukları
zaman heyecanı tezyit edecek bir yola sapmaktan tevakki ederler. Bu hususta hakkımızı
teslim edersiniz.54
Memleket dâhilinde hâsıl olan bir isyanı bastırmak imkânı var iken, cahilleri iğfal
edecek daha vasi tedbire, daha vasi propagandalara mahal vermemek mecburiyetindeyiz.
Muvafık tedbirler ancak odur. Bununla beraber elimizdeki vesaitin müfit bir surette
kullanılması için umumî seferberlik, kısmî seferberlik veyahut malî fedakârlık gibi çarelere
tevessül etmek lâzım olmadığı kanaatinde bulundu. Bu kanaatimizde bu gün de sabitiz. Yani
memleketimizi müdafaa için bütün vesaitimizi ve bütün kuvvetlerimizi faaliyete getirmek
şartıyla son tedbirimizi yapmak mecburiyetinde değiliz. Biz kuvvetlerimizi, daha ziyade
milleti yormaksızın tedrici bir surette kullanmak kanaatindeyiz.
Bu izahat ile kuvvetlerimizin düşman harekâtına karşı, harekâtı istilâkâranelerinde
devam edemeyecekleri sualini açık bırakıyorum. Bizim karşılarında bulundurduğumuz
kuvvetlere göre Yunanlılar, başladıkları istilâ harekâtına devam etmek isterlerse daha bir
miktar arazi kazanabilirler. 29 mayısta harekâtı askeriyenin bütün safahatını size arz ettiğim
zaman Meclisi Âlinize, yalnız Yunanlıların değil, bütün devletlerin ittifakla tecavüzlerini
ihtimal dairesinde olduğunu ve büyük kuvvetlerle memleketimizi istilâ etmek teşebbüsünde
bulunduklarını ihtimalini göstermiştim. Garptan, şimalden, şarktan ve her taraftan
düşmanlarımızın elinde bulunan menabii tevhit ederek mevcudiyetimizi imha için her taraftan
kuvvet sevk etmeleri mütebat bir hükümdür. Yalnız diyorduk ki milletlerin hayatı
umumiyesine ve bizim davamızın kudretine ve gayet mütevazıane olan hare1 ketlerine göre
bunların ehemmiyeti yoktur demiştim Memleketimize bir Fransız neferi, İngiliz neferi veya
İtalyan neferi gönderilmek suretiyle temin edilecek maddî bir menfaat yoktur. Biz kendi
topraklarımızda müstakil yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Emperyalistlerin mağrur ve
muannit rüesası, idaresinin yalnız sözlerini yere getirmek için Yunanlılar sevk edilmiş
olabilir. Bu gün istilâ başlamış oluyor. Yalnız şu fark var ki bizim 29 Mayıs ve daha evvelki
izahlarımızda tahmin ettiğimiz gibi diğer itilâf devletleri, ellerinde vasıta olarak kalmış olan
Yunan kuvvetleriyle bir hareket yapmak istiyor1ar.55 O halde memleketimiz yalnız Yunan
kuvvetleri tarafından nifakı dâhilinden istifade ederek ve bir çok münafıkların kendilerini
teşci ve takviye etmeleriyle; yalnız Yunan kuvvetleri tarafından istilâya maruz bulunuyor.
Yunanlılar diğer bütün kuvvetlerle takviye olunduğu halde memleketimizi istilâ ederlerse biz
harbi sagir usulü muharebesi geçireceğiz. Harbi sagir usulü muharebesi milletin bütün
ferdiyle memleketin her yerini ayrı ayrı işgal ettirmek demektir. Biz düşmanlarımızın daha
büyük ihtimalâtla memleketlerimizi işgal edeceklerini tahmin ediyorsak yalnız Yunan
istilâsına karşı harbi sagir ile daha müsait, daha ümitli bulunuyoruz.56
Efendiler; istilânın bütün müşkülâtına karşı harbi sagirin bütün ihtimalâtı
muvaffakıyetinden istifade etmek için ihmal kabul etmez bir şart vardır: Asaba hâkimiyet
lâzımdır, istilâya uğrayan yerlerde düşmanlarımız; efradı hicrete sevk ediyorlar. Düşmanın
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tecavüzü ve istilânın bütün manzarası karşısında efrat ve avamın vazifesi vardır. Her
müşkülâtın üzerine ayak üstü durur. Ondan sonra bir tüfengi bir kurşunu olan her neferin
vazifesi rast geldiği bütün kuvvetlere, bütün müşkülâtı iktiham ederek hareket etmektir. Bu
vazifelerim herkes idrak ederse bunda ümidi muvaffakiyet hâsıl olur. Harbi sağire
başlandığından itibaren kırk gün muharebe eden Maraş’ta ve Ayintap’taki hali göz önüne
getiriniz. O mıntıkadaki mücahitler hiç bir nizamiye kuvvetine istinat etmeksizin ve hiç bir
kuvvetten ümitleri olmadığı halde yalnız başına muharebeye girmişlerdir ve düşmanı tard
etmişlerdir. Düşman kendilerine müracaat etmektedir ve memleketlerini istirdat edeceklerine
emindirler. Hâlbuki Yunanlılara karşı bu vaziyetten daha mühim on kat daha müsait
bulunuyoruz. Çünkü mühim nizamiye kuvvetleri elimizde vardır. Heyecan ile herkesin intizar
etmediği bir vaziyet karşısında bulunduğunu zan bir defa Yunanistan’ın nüfusuyla,
memleketinin vüsatıyla bütün Anadolu ve bütün Rumeli’yi kendi kuvvetleriyle yalnız başına
istilâ hırsını düşününüz ve bir de memleketimizin nüfusunu, mesahasını ve sairesini nazarı
dikkate alınız ve milletlerin emsali tarihiyesini de tasavvur buyurunuz. Bu ihtimale karşı
teçhizatı askeriyeden, nizamiye kuvvetlerinden, ordulardan ve her şeyden evvel istediğimiz
kuvvet, istifade ettiğimiz kuvvet yüreklerimizdeki kuvvettir. Efradı milletin yüreklerine evliya
tarafından, büyükler tamundan ilka edeceğimiz ateştir. Eğer her birimiz bu ateşi nefsimizde
görüyor isek ve bu ateşi başkalarına telkih edeceğimize güveniyor isek Yunan kuvvetleri ne
kadar ilerilerse ilerlesin istilâ edilen mahalleri istirdat; o nispette olur. Harekâtın
başlangıcında söylediğim gibi harekâtı dâhiliye sebebiyle muhtelif yerlere sevk ettiğimiz
kuvvetler daima bizim için bir noksan teşkil etmemiş ve cephelerde Yunanlılara karşı;
Yunanlılar bütün kuvvetlerini sevk ettikleri halde biz kuvvetlerimizin bir kısmiyle idarei hal
eylemiş bulunuyoruz. Daha sevk edecek kuvvetlerimiz ve istimal edecek vasıtalarımız da
vardır. Yunan ve müttefik harekâtı, istilâ harekâtı tevessü ederse ve memleketin her tarafını
istilâ ederlerse askerin o zaman dahi her hangi dağ başında size söyleyeceği tek bir şeyden
ibarettir: Düşmanlarımız her tarafı istilâ etmiştir, en kuvvetli silâhları nifakı dâhilidir. Eğer
nifab dâhilîyi kaldırır isek onları behemehâl memleketten çıkarırız. Biz bu imandayız ve bu
imanda olmalıyız. (Alkışlar) Buyuruyorlar ki düveli muhtelife ve düveli galibe. Yunan
kuvvetlerini kendileri istimal ediyorlar. Yunan kuvvetlerinden başka bir kuvvetleri olmadığı
ne malûmdur? Memleketimizi istilâya Yunan kuvvetleri memurdur dediğim zaman maddeye
ve müşahedeye istinat ediyorum.57 Yani memleketimize çıkarılan ve ilerlemekte olan Yunan
kuvvetleridir. Elbette bunlar düveli mutelifenin elinde vasıtalardır. Elbette sevahilimizde
harekâtı askeriyeyi İngilizler yapıyorlar. İtalyanlar ve düveli galibe Yunanlıları teşci
edebiliyorlar. Bunun için bir şey söyleyemem. Amali ecnebiyenin ve bizim mevcudiyetimize
kasteden ecnebilerin vasıtai icraiyesi Yunanlılardır.58
İngiliz, Fransız ve kalyanın Yunanı alet etmediklerine nasıl inanmayalım. Yunanı alet
etmediklerine değil alet ettiklerine inanalım ve alet ettikleri vasi: tanın küçüklüğünü ve
düşüklüğünü görerek ati için daha çok (ümit var olalım. Yunanlılar ile beraber diğerleri
hücum edecek dediğim; siyaseten, manen hücum edecekler değil kuvvet gönderecekler, asker
çıkaracaklar; İngiliz, Fransız yan yana memleketimizde yürüyecekler demiş idim. Hâlbuki
Heyeti Celilenizi bir sualinizle daha tenvir etmek isterim. Buyruluyor ki esnayi taarruzda
cephelerin vazifelerini bihakkın ifa etmişler midir? İlâh. Sual. Böyle şeyler duymadık.59
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Şükrü Efendi (Karahisarı Sahip) — Ben soruyorum.
İsmet Bey. (Devamla) — Derdi teferruatta görmemeliyiz. Düşmanın bizim
kuvvetlerimize iki üç misli tefevvukla taarruz ettiğini arz ettim. Her cephede ve her yerde her
kesin vazifesini tamamen ifa edip etmediklerini tespit edecek zaman henüz geçmemiştir. Bir,
iki, üç misli, on misli kuvvetler karşısında dahi kuvvetlerimizin her birisinin ayrı ayrı
vazifelerini hakkiyle ifa etmelerini talep edebiliriz. Bu hususu tahkik ederiz ve zuhura gelecek
hatalardan dolayı hesap sorarız. Yalnız bütün bu hataları tahkik etmek lüzumunu Heyeti
Âliyenize arz etmekle beraber, asıl dert düşmandaki tefevvuku hakikî ve kâfidir. Harekâtı
askeriyeyi daha ziyade düşmanın istihzaratiyle bizi işgal eden harekâtı dâhiliye idare sinin ve
cephelerin tevhidi ve büyük kumanda makamının bir an evvel husulü hakkında Heyeti
Âliyeniz evvelce bir arzu izhar etti. Bu defa ona dair zihinlerde bir ukde kalmamalıdır.
Bugün doğrudan doğruya milletin mevcudiyeti aleyhine tevcih edilen harekâtta herkes
küçük kumandanlardan en büyük kumandanlarımıza kadar en ufak bir müfreze ile de bütün
kuvvetiyle uğraşmayı akdem vazife addetmişlerdir.
Bir köşede durmakta olan ve kendisinden istifade edilmeyen bir kuvvet, Yunan
cephesine sevk olunmuştur itabina maruz değiliz. Eğer her hangi bir şahıs veya her hangi bir
kuvvet Yunan taarruzuna karşı gönderilmedi ise daha mühim bir yerde bulunduğundandır.
Bir tahririn bir maddesine arzı cevap etmek için söylüyorum: Hangi cihet murat
edilmişte onun imhali kastedilmiştir?
Belki tayin ettiğimiz kumandanların niçin daha evvel tayin edilmiş olmadığı istifsar
ediliyor. Çünkü tayin ettiğimiz kumandanlarımızın.60
Şükrü Efendi. (Devamla) — Müsaade buyurularsa arz edeyim: İzmir cephesi şark,
şimal, cenup mıntıkasına taksim edilmiştir. Bunun arasında iptida bozulan mıntıka Akhisar
cephesinde Kanlıdere’den bozuldu. Burası bozulmazdan mukaddem şimal cephesi buradan
bozulmasına sebebiyet veren şimal ve şark mıntıkaları bunu kendisine mal etmedi ve ora
takviye edilmedi. Oradan içeri süvari girdi. İçeri süvari girdiğini hiç bir mıntıka anlamadı. Ne
şimal mıntıkası ve ne de şark mıntıkası anlayabildi. Bunun için iki alay süvari geçti.
Cephelerimizin arkasına geçerek ahaliyi galeyana getirdi. Bozgunluk bunun yüzünden oldu.
Orada süvari kuvvetleri vardı, nifakı dâhilî sebebiyle dâhile sevk olundu.61
Acaba nifakı dâhilîyi teskin için burada beş bin kişilik bir kuvvet teşkili mümkün değil
mi idi? Çünkü ekseri suallerin cevabında; nifakı dâhilî sebebiyle cephelerden kuvvet ayrıldığı
söyleniyor, doğrudur, biz de biliyoruz. Hakikaten iki üç bin kişi orada olsaydı bu hezimet
vukua gelmezdi. Hezimete sebebiyet veren o cephenin boş olmasıdır.
Oralar evvelce takviye ve tevhit edilmiş olsaydı şark ve şimal mıntıkalarında Alaşehir
gibi daha bir takım memleketlerimiz istilâya maruz kalmayacak idi. işte kumanda tevhit
olunmadı dediğimin esbabı budur, idare umumî bir kumandaya rapt olunmak lâzım gelirdi.
Şurasını da arz etmek isterim ki Alaşehir’de üç tane topumuz vardı, onlar da cepheye
gönderilmedi: Alaşehir de atıl bırakıldı. Cephenin gerisinde bir mevzide yatırılmadı.
Doğrudan doğruya düşman eline geçmesine sebebiyet verildi. Bunu da izah etsinler, daha
izahata karşı da bir takım maruzatım vardır.
İsmet Bey (Devamla) — 22 Haziran sabahı yalnız Akhisar cephesine taarruz eden
kuvvet üç fırka idi. Burada buyurdukları gibi sabahleyin ilk kıtaat taarruz ettikten sonra
içeriye süvari bırakmışlar, süvari içeriye girdikten sonra Salihli cephesine doğru harekât yaptı
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ve oradaki kıtaatımızı ricata mecbur etti. Cephelerin tevhidi ile bu kuvvet muvazenesini
yaptığım zaman orada, doğrudan doğruya Akhisar cephesinde bulunan kuvvetler içinde
vazifesini ifa etmemiş olan mıntıkalardan birisi hiç yoktur. Böyle bir iddiayı mevzubahis
edemeyiz... Harekâtın safahatı tespit olunduktan sonra bunlar anlaşılacaktır. Fakat heyeti
umumiyesiyle düşmanın kuvvetlerinin tefevvuku düşünülürse oradaki kıtaatımızın vazifesini
ifa etmedikleri gibi bir iddia dermeyan olunamaz. Cepheler tevhit olunarak daha müsait bir
vaziyet hâsıl olsun bahsi büsbütün fennî bir meseledir. Akhisar cephesinde ve Salihlide öteden
beri bir kanaat vardı ki yan yana bulunan bu cepheden birine taarruz vuku bulduğu zaman
diğeri yabancı kalmıştır ve tevhidi harekât daima iyi bir surette yapılamamıştır. Tevhidi
harekâtın kuvveti buradaki Mebusanı Kiram, Azayı Kiram tarafından daima tekrar olunan bir
hal olduğu için kumandanlar 22 Haziran muharebelerinde ve 23 Haziran muharebelerinde
Salihli ve Akhisar cephelerinde bilhassa tevhidi harekâtta fedakârlık göstermişlerdir.
Düşman Akhisar cephesinden ilerlediği zaman rast geldiği kuvvetler, Salihli
cephesinden gönderilen kuvvetlerdir. Yani bu cepheye taarruz ettiği zaman, yanında bulunan
cephenin kuvvetine rast gelmişlerdir ve o cephede komşusuna yardım etmek için bütün
kuvvetlerini oraya sevk etmiştir. Düşman Akhisar cephesine girdikten sonra Salihli cephesine
mütemadiyen taarruz etti. Burada tevhidi harekât olmuştur. Yani Salihli ve Akhisar cepheleri
ricata mecbur olmuşlardır zannının katiyen gayrivarit olduğunu sureti mahsusada nazarı
dikkate almadır. Evvelce de arz ettiğim veçhile, her iki cephe, kendilerine yardım etmişler ve
muvaffak olmuşlardır. Ben cephelerdeki kuvvetlerin tevhidi suali ile daha vasi mikyasta, yani
bizim ihdas ettiğimiz garp cephesi kumandanlığının ne için daha evvel ihdas olunmadığı
soruluyor zannetmiştim. Düşmanlar, beyannamelerinde Yunan taarruzunu bizim İzmit
harekâtından münbais göstermişlerdir. Biz İzmit’te kuvayı inzibatiyeyi defettikten sonra
İngilizlere taarruz etmişiz ve onun için İngilizler de Yunanlıları tahrik etmişler propagandasını
yapmışlardır.
Vaziyeti umumiyeyi bidayette hulâsa ettiğim zaman gerek Yunan ve gerek diğer
kuvvetler, iki vasıta olarak bir merkezden idare ediliyor demiştim, İngilizler bu kuvvetleri
sırasına göre kullanacaklar. Vaziyeti böyle kuvvetli ve esaslı görür isek Yunanlıların
hareketine emir vermeleri tabii ve fennî bir harekettir. Serdettikleri ihzar ettikleri harekâttan
bir birisinin ehemmiyeti yoktur.62
Düşmanlar bizim aleyhimizde yaptıkları harekât ile halkı iğfal edeceklerdir.
Halkımızın iğfaline mukavemet etmek için bizim de şu ve bu Sebepten dolayı onların taarruza
geçtiklerini ve Yunanlıların taarruz ettiklerini ve İzmir’e çıktıklarını ve Ermeni katli âmini
bahane ederek Ayintab’ı ve Maraş’ı işgal eylediklerini ilâahir ve ilâahiri izah etmek lâzımdır.
Yunan harekâtı hususunda bütün maruzatım bundan ibarettir. Diğer cepheler hakkında da arzı
malûmat etmek isterim. Bunlardan birisi de Fransız cephesidir. Evvelce ayrıldığımız zaman
Fransızlarla bir mütareke akdetmiş bulunuyor idik. Yirmi gün müddetle 28/29 Mayıstan
başlayan tatili muhasamat esnasında üseramızı ve mevkufini siyasiyemizi mübadele ve tahliye
ettik. Ondan sonra bu müddet esnasında mahsur bulunan Pozantı ve Sis cihetleri Fransızlar
tarafından, Antep şehri de tahliye edilecekti. Mütareke müddeti hitama ermeden Fransızların
harekâtı ile mukavele münfesih bir hale gelmiştir. Arz edeyim: Evvelâ, tatili muhasamatı
bütün cephelere tebliğ ettik. Fakat bu müddet esnasında Adana’da bulunan valimizi 30
mayısta tevkif ettiler ve daha Adana’da bulunan bir çok eşraf tevkif ve Mersine sevk ve harp
gemilerine bindirilerek doğru İstanbul’a sevk olundular. Tatili muhasamattan sonra tevkife
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devam etmek hareketi hasmanedir. Tevkif olunan adamları bize vermeyerek başka yere
göndermek hareketi hasmanedir ve doğrudan doğruya mukavele ahkâmına münafidir. Ondan
sonra Sisten çekilen Ermeniler Sis civarında ve Adana civarında bütün İslâm köylerine taarruz
etmeye başladılar; köylerimizi muhasara ettiler, emvali yağma eylediler; ahalimizi kaçırdılar
ve kendileri İslâm ahalinin evlerine girdiler ve sonra buraları Fransızlar, sevk ettikleri trende
top kullanarak doğrudan doğruya tahrip ettiler. Bunları protesto eyledik. Doğrudan doğruya
mukavele ahkâmına münafi ve tatili muhasamata muhalif olduğunu, (tatili muhasamat ve
hareketi hasmanenin) ne demek olduğunu izah ettik. Her müracaatımızda her protestomuza
karşı tahkikat vaat ettiler. Biz cevabı alırdık, aynı zamanda aldığımız raporlarda bu icraat ve
katli âmların, zulüm ve tazyiklerin devam etmekte olduğunu öğrenirdik. Katı muhasamaya
mütedair mukavele Malûmu Âliniz buraya gelmiş olan temsilci ile Ankara’da yapılmıştır.63
Onların büyük memurları tarafından alenî beyannameleriyle bu hareketi, mevcudiyeti
milliyenin zafı şeklinde bütün Arabistan’da ve oradaki vilâyetlerimizde neşretmeye başladılar;
Türkler Beyrut’a adam göndermişlerdir, dediler. Filhakika Beyrut’tan mebuslarımız geçmişti.
Fakat tarafımızdan bunlar hiç bir vazife ve salâhiyeti resmiyeyi haiz değildiler.
Hâsılı efendiler tatili muhasamat esnasında Ereğli’ye bil müsademe harben asker
çıkardılar. Bil müsademe harben memleketimizin bir noktasını daha işgal ettiler. Derakap
Ereğli’de müsademe başladı, iki üç gün devam eden müsademede kullandığımız silâhlar,
Yunan cephesindeki kuvvetlerimizden bir kısmının tefrikine sebep olmuştur. Derakap
Ereğli’ye kuvvetlerimizi şevkettik. Görüyorsunuz ki samimî bir surette takip etmek
istediğimiz kati muhasamat devrinde bundan istifade ederek memurlarımızı tevkif ve tebit
etmişlerdir; ahalimizin katli amma devam eylemişlerdir. Memleketimizin arzu ettikleri
yerlerini işgal için, kendilerini mukavelenameye hiç bağlı addetmemişlerdir. Fransız
memurlarına bunu şikâyet ettiğimiz zaman bize dediler ki - tıpkı İngilizlerin kuvayi milliyenin
taarruzundan dolayı Yunanlıları sevk ettikleri gibi bizim orada adamlarımız, iki jandarmamız
ve müfrezemiz vardı.64 Onları muhafaza için oraya kuvvet gönderdik.
Zalimler, memleketimizde istedikleri zulmü yapmak için her bahaneden istifade
ediyorlar. Memleketimizde asayiş ya vardır veya yoktur ve meşru ulan hükümet Büyük Millet
Meclisinin Hükümetidir. Memleketimizde yerlinin ecnebinin hayatını muhafaza etmek
hakkını biz haiziz. Bu hak bizimdir ve hiç bir millete vermeyiz ve her hangi bir millet,
üniformasıyla bu hakkı benimsemek isterse bizim hakkımıza, hukuku istiklâlimize tecavüz
etmiş demektir. Meclisi Âlinin prensibi de budur ve temsil ettiği istiklâlin şeraiti esasiyesi de
budur. Eğer biz istiklâlin eşkâli mahsusasında ve esasiyesinde zaaf gösterir isek davamızın
kudsiyet ve meşruiyetinden esaslı bir surette kaybetmiş oluruz. Onun için Fransızlara
mukavele ahkâmına dürüst bir surette riayet etmek lâzım geldiğini izah ve ahalimizi imhada
inat ettiniz. Silâhla, kuvvei berriye ve bahriye ile memleketimizi işgale tasdi eylediniz dedik.65
Kezalik Ereğli işgaline karşı serdettikleri delillerden birinde deniyor ki : Kendisi ile
Adana cephesinde temasta bulunduğumuz Fransız Generali Ereğli cephesinin kendisine ait
olmadığını makamı iftiharda söyledi. Karşımızdaki Fransız Generali, Ereğli işgalinden dolayı
mesuliyeti diğer Fransız Kumandanına atfetmek istiyor.
Bizim hakikati idrakten acil olduğumuz zannındadır. Tabii bu delile iltifat bile
etmeyiz. Adana’da mukavele ahkâmına riayet etmek için ahalimizden çok fedakârlık istedik.
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Her gün telgraf başında gerek müdafaai hukuk heyetinden ve gerek zulüm ve tecavüze
uğrayan köylerin her birinden tazallûmat feryatlarına maruz kaldık: Bizi öldürüyorlar,
mukavele ahkâmına riayet etmiyorlar, diye.
Biz de cevaben sabrediniz söz verdik, söze riayet edelim diyorduk. Şimdi orada
muhasematm iade olunduğundan beri memleketimizin istirdadı için yeni bir ateşle faaliyete
gelinmiştir. Ve tebliği resimlerdeki malûmata ıttılaımızla arz ediyoruz ki doğrudan doğruya
Adana ve Tarsus etrafında muharebeler vardır, iadei muhasemattan beri takriben on, on beş
gün olduğu halde oradaki vaziyetin lehimize olarak bir hüsnü tesir husule getirdiğini
hissetmekteyiz. Cepheler hakkındaki malûmatı itmam etmek için şark cephesi hakkında da
malûmat arz edeyim:
Şark cephesinde Ermeni kuvvetleri elviyei selâsemiz dâhilinde faaliyettedirler. Bizim
kuvvetlerimiz, kıtaatı nizamiye ve ordumuz kablelharp Ruslar aramızdaki hududugeçmemişlerdir. Fakat elviyei selâsemiz dâhilinde milli şûra hükümetleri vardır. Bu
hükümetler Ermeni tecavüzüne karşı kendilerini müdafaa etmektedirler. Ermeniler
mütehevvirane taarruz ediyorlardı. Yeni aldığımız malûmatta taarruzları kâmilen tard
edilmiştir. Kezalik Nahcivan’da ve gerek Oltu’da kendilerini kuvvetlice müdafaa edecek bir
haldedirler. Orada şimdilik başka bir faaliyeti askeriyemiz yoktur. Fakat kıtaatımız gerek
mevcutlarını ikmal etmek ve gerekse talim ve terbiyeleriyle taarruza amade bulunmak için
daha müsait bir halde bulunuyor. İşte bütün cephelerimize ait vaziyeti olduğu gibi Huzuru
Âlinize arz ettikten sonra Yunan yarasını tekrar nazarı dikkatinize vazederken hepimize düşen
vazifenin heyecanlara ve halecanlara galebe etmek üzere bütün milleti Yunan milletine;
düveli galibe elinde âlet olarak aleyhimize sevk edilmiş olan Yunan milletine karşı herkesi
sükûnete davet ederiz. Düşman harekâtına karşı azmiyle mukabele edersek bu istilânın az
zamanda duracağına ve büyük aksülamellerle Yunanlıların büyük zayiata duçar olacağına biz
katiyen ümitli bir haldeyiz. Bunun için tasavvur ettiğimiz ve uğradığımız müşkülâttan daha
fazlasına uğrasak bile milletin azmiyle muvaffak olacağımıza yürekten kani bulunuyoruz.
Maruzatım bundan ibarettir. 66
Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Muhterem efendiler; Yunan ordusunun taarruzuyla
hâsıl olan vaziyetten bütün arkadaşlarımın fevkalâde müteessir olduğunu takdir ediyorum. Bu
teessürat ilcaatiyle vaziyeti muhakeme ederken ve vesait ve esbap düşünürken, dermeyan
buyrulan mütalâa! ve beyanatı da nazarı dikkate alıyorum. Yalnız bir şey hatırlatmak isterim
ki, felâketler başımıza geldikten sonra esbabı müdafaa vesaire düşünülmez. Bunlar felâket
gelmeden evvel düşünülür. Binaenaleyh bendeniz kabul etmek istiyorum ki bu taarruz vaki
olmazdan evvel Yunanlıların böyle bir taarruzu muhtemel idi ve vukuu kuvvetli ihtimal
dâhilinde idi ve hiç şüphe etmem ki rüfekayı kiram da bu noktayı takdir buyururlar ve
buyurmuşlardır. Eğer ittihaz edilmekte olan tedbirde kusur var idiyse bunu daha evvel
söylemek muvafık olabilirdi.67 Bendeniz Heyeti İcraiyeyi veya arkadaşları müçtemian
müdafaa etmek için söz söylemiyorum. Bütün arkadaşlarımın hakikat ve vaziyeti olduğu gibi
görmeleri için maruzatta bulunuyorum. Yunan ordusunun taarruzu karşısında ne için
mukavemet edilmedi sualine hep beraber cevap vermek istiyorum. Kusur ve noksan nerede?
Bu hususta zannederim İsmet Beyefendinin vermiş olduğu mu- ı fassal izahatta kâfi esaslar
bulabiliriz. Yunanlıların öteden beri işgal sahasında mevcut kuvvetleri beş altı fırka tahmin
olunuyordu. Yunanlılar Şarkî Trakya’ya da tesahup edeceklerinden dolayı daha bir iki fırka
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ihzar etmişler. Fakat bu kuvvetler İzmir sahasında bulunmuyor. Bizim öteden beri Yunan
cephesinde bulunan kuvvetlerimiz, sayıldığı gibi üç fırkadan fazla olmamıştır ve bu üç fırka
tabiri de son zamanlarda doğru değildir.
Bunlar doğrudan doğruya bir cepheyi tutan ve cepheye yakın mantıkta bulunan
memleketlerin gönderdiği evlâtlarından mürekkep bir takım kıtaattan ibaretti. Büyük Millet
Meclisinin teşekkülü ve ondan sonra heyeti icraiyenin ayrılmasıyla başlayan icraatta şarkta
bulunan 23’ncü fırka kâmilen cepheye sevk edilmek suretiyle kendi kuvvetiyle kuvayi milliye
ittihat etmiş ve Nazilli civarında bulunan fırka da bütün manasıyla kuvayi milliye içine girmiş
ve b;i suretle kesbi intizam etmişti. Bunu daha evvel yapmaya imkân olmadığını hepiniz
bilirsiniz. Çünkü daha evvel bu salâhiyet, burada hiç kimsenin elinde değildi. Ve cephede
tekevvün eden kuvvetlerden bir kısmı da ayrılmıştı; esbabı da cümlenizin malûmudur. Ancak
bu ayrılan kuvvetler orada durmuş olsaydı acaba şimdiki taarruzu tevkife kifayet edebilecek
mi idi?68
Bu mesele sorulabilir. Fakat buna da evet veya hayır diye katî bir cevap verilemez.
Bunun sebebini de cümlenizce malûm olan küçük bir misal dâhilinde arz etmek isterim.
Faraza Akhisar cephesine düşman üç fırka ile taarruz etmiştir. Hâlbuki bizim orada Akhisar
cephesinde bin beş yüz kişimiz vardı Bu muayyen cephe yüz kilometrelik bir cephedir. Bu
cephe üzerinde bin beş yüz, iki bin veya iki bin beş yüz kişilik bir kuvvet var. Bu kuvvet bu
kadar büyük bir cepheyi müdafaa ve muhafaza etmeye mecburdur diye nasıl denilir...
Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar büyük bir cephe bu kadar bir kuvvet ile müdafaa edilemez,
mukavemet olunamaz. Böyle bir cepheden düşman taarruz ederse o nokta delinebilir. Hiç
kendinizi yormayınız. Filân noktada ve filân derede ve filân köydeki kuvvet, düşmanın
geçmesine müsaade etmeseydi, bu felâket başımıza gelmezdi diye düşünmek doğru değildir.
Tarihte yarılmayan cephe yoktur. Yarılmayan cepheler kuvvetli ve kuvveti tamamen
mütenasip olan dar cephelerdir. Böyle yüz kilometrelik bir cephe üzerinde ufak bir kuvvetin
müdafaa etmesini kabul etmek bütün muhakematımızı hataya sevk eder. Binaenaleyh kabul
etmek lazım gelir ki fassal izahatta kâfi esaslar bulabiliriz. Yunanlıların öteden beri işgal
sahasında mevcut kuvvetleri beş altı fırka tahmin olunuyordu. Yunanlılar Şarkî Trakya’ya da
tesahup edeceklerinden dolayı daha bir iki fırka ihzar etmişler. Fakat bu kuvvetler İzmir
sahasında bulunmuyor. Bizim öteden beri Yunan cephesinde bulunan kuvvetlerimiz, sayıldığı
gibi üç fırkadan fazla olmamıştır ve bu üç fırka tabiri de son zamanlarda doğru değildir.
Bunlar doğrudan doğruya bir cepheyi tutan ve cepheye yakın mıntıkada bulunan
memleketlerin gönderdiği evlâtlarından mürekkep bir takım kıtaattan ibaretti. Büyük Millet
Meclisinin teşekkülü ve ondan sonra heyeti icraiyenin ayrılmasıyla başlayan icraatta şarkta
bulunan 23’ncü fırka kâmilen cepheye sevk edilmek suretiyle kendi kuvvetiyle kuvayi milliye
ittihat etmiş ve Nazilli civarında bulunan fırka da bütün manasıyla kuvayi milliye içine girmiş
ve b;i suretle kesbi intizam etmişti. Bunu daha evvel yapmaya imkân olmadığını hepiniz
bilirsiniz. Çünkü daha evvel bu salâhiyet, burada hiç kimsenin elinde değildi.69 Ve cephede
tekevvün eden kuvvetlerden bir kısmı da ayrılmıştı; esbabı da cümlenizin malûmudur. Ancak
bu ayrılan kuvvetler orada durmuş olsaydı acaba şimdiki taarruzu tevkife kifayet edebilecek
mi idi?.. Bu mesele sorulabilir. Fakat buna da evet veya hayır diye katî bir cevap verilemez.
Bunun sebebini de cümlenizce malûm olan küçük bir misal dâhilinde arz etmek isterim.
Faraza Akhisar cephesine düşman üç fırka ile taarruz etmiştir. Hâlbuki bizim orada Akhisar
cephesinde bin beş yüz kişimiz vardı Bu muayyen cephe yüz kilometrelik bir cephedir. Bu
cephe üzerinde bin beş yüz, iki bin veya iki bin beş yüz kişilik bir kuvvet var. Bu kuvvet bu
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kadar büyük bir cepheyi müdafaa ve muhafaza etmeye mecburdur diye nasıl denilir...
Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar, büyük bir cephe bu kadar bir kuvvet ile müdafaa edilemez,
mukavemet olunamaz. Böyle bir cepheden düşman taarruz ederse o nokta delinebilir. Hiç
kendinizi yormayınız. Filân noktada ve filân derede ve filân köydeki kuvvet, düşmanın
geçmesine müsaade etmeseydi, bu felâket başımıza gelmezdi diye düşünmek doğru değildir.
Tarihte yarılmayan cephe yoktur. Yarılmayan cepheler kuvvetli ve kuvveti tamamen
mütenasip olan dar cephelerdir. Böyle yüz kilometrelik bir cephe üzerinde ufak bir kuvvetin
müdafaa etmesini kabul etmek bütün muhakematımızı hataya sevk eder. Binaenaleyh kabul
etmek lâzım gelir ki on fırkaya baliğ olan bir orduya karşı bizim arz ettiğimiz kuvvetten başka
kuvvetimiz yoktu. Hepimiz kabul ediyor idik ki düşman bu azim cephenin neresine taarruz
ederse orasını delebilir. Binaenaleyh buna karşı tedbir bir mahalli deldirmemeye teşebbüs
emek değil, belki delinen noktayı derhal kapamaktan ibarettir. Halbuki Garbî Anadolu, İzmir
ve havalisi, Ankara ve havalisi dahil olmak üzere Devleti Osmaniye’nin, milletimizin mevcut
olan kuvayi askeriyesi cümlenizce malûm olduğu üzere iki üç kolordudan ibarettir. Bundan
başka teşkilâtı askeriye yapmak için bütün şeraiti müsait gördüğümüz halde böyle bir teşkilât
yapmak imkânı mevcut mu idi? Bu kuvayi askeriyenin hüsnü istimal edilmiş olup
olmamasıdır. Bursa’da bulunan bir fırkanın; İngilizlerin ve İngilizlerle beraber çalışmakta
olan düşmanın, birlikte çalıştıkları sahayı bırakıp da, Bursa’yı terk edip de oradan ayrılması
âdeta gayri kabil idi. Çünkü o fırka cenuba gitseydi; ihtimal ki büsbütün cephede bulunan
kuvayi milliyenin kırılacaktı. Binaenaleyh o fırka oradan kaldırılamazdı. Yalnız öteden beri
temadi eden menfi şeraitten dolayı bu fırkanın kuvayi kâfiyesini orada cemetmiş
bulunmuyordu. Binaenaleyh son zamanlarda, son günlerde Heyeti icraiyenin hakikaten
derece-i mesaisi şu suretle sabittir ki, düşman şimal cephesine taarruz edip Akhisar cephesine
ilerledikten sonra bir kaç gün teehhüre mecbur edilmiştir.70
Bu; bir de Bursa’dan gönderilen kuvvetlerin cenuba yaklaşması ve taarruza geçmesi
neticesidir. Şarka geçecek olursanız Adapazarı civarında dördüncü fırkaya tesadüf edersiniz.
Bu pek mükemmel bir halde idi ve memleketin mühim bir merkezinde ve pek mühim
mevcuda malik bulunuyordu. Fakat cümlenizce malûmdur ki bu fırka; başında kumandanı
olduğu halde topuyla, cephanesiyle Adapazarı ve Hendek arasında mahvolmuştur. Fakat
Heyeti İcraiye, Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaa-i Milliye bu fırkayı yeniden ihya
etmiştir ve bu fırka Adapazarı’nı ikinci ve üçüncü defada istirdat etmeye muvaffak olmuştur.
Fakat İstanbul da bulunan hainler ve İngilizler düşmanı takviye ederek Adapazarı
istikametinde tecavüze başlamışlardı. Binaenaleyh orayı terk edip de cenuba ve başka bir yere
gidemezdi. Bu fırka mecbur idi ki temasında bulunan düşmanı def ve tardetsin ve öyle de
yapmıştır. Bu kuvvet son zamana kadar Hendekten ayrılamamıştır.71 Efendiler şarkta bir on
birinci fırkamız vardı; Yunan cephesi için ihzar etmiştik. Fakat fırka Bolu isyanı için, isyanı
bastırmak üzere sevk olundu ve Bolu isyanının yatıştırılmış olduğunu cümlemiz gördükten
sonra o fırkayı oradan ayrılmaktan meneden ikinci bir sebep çıkmıştır: Fransızlar Zonguldak’ı
işgal etti ve oradaki halk heyecana geldi ve bu da bir sebep oldu. Binaenaleyh görüyorsunuz,
Bursa’da bir, Adapazarı’nda iki, Hendekte bir, yani dört fırkamız; Yunanlara karşı ihzar
olunan bu dört fırkamız maatteessüf cepheye gönderilememiştir. Bunlar nizamiye
kuvvetleridir. Hâlbuki bunlardan başka bir takım kıymetli arkadaşlarımızın vücuda getirdiği
kuvvetler de vardır. Vücuda getirilen bu kuvvetler belki beş fırkaya baliğ olabilir; bilhassa
kıymeti itibariyle saydığım adette fırkalara tekabül eder bir kuvvettir. Bunların kâffesi garp
cephesi için kullanılacak kuvvet idi. Fakat maatteessüf; Etem Beyin tahtı emrinde bir kuvvet,
beşinci fırka kumandanının tahtı emrinde bir kuvvet; hepsi Zile, Tokat, Boğazlıyan ve Yozgat
muhiti üzerinde usatla (isyancılarla) iştigal etmektedir. İşte bu kuvvetler Yunan cephesi
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karşında bulunsa idi, o zaman düşman tabii bu terakkiyi gösteremezdi. Düşmanın taarruzdaki
muvaffakiyeti esası bundan ileri gelmektedir. Acaba bunun olmaması mümkün mü idi?
Bunun için çok çalıştık çok düşündük ve bilmem ki siz imkânı tasavvur edebilin mi idiniz?
İnsanlar daima hata edebilir. Bunun aksini iddia etmek hiç bir vakit doğru değildir. Mamafih
kuvayi milliye kumandanı, cephedeki kumandanlara emir vermiş ve vazifesinde tekâsül
gösterenler I hakkında tahkikat yapınız ve neticesini bildiriniz demiştir. Bundan sonra ne
yapılacağına dair olan noktai nazarımı arz edeyim: İsmet Beyefendi harbi sağirden bahsetti.
Bazı arkadaşlarımız harbi sağir ifadesinde hafiflik gördüler. Zannederim lüzumu derecede
ifade olunamamasından böyle bir zehapta bulunulmuştur. Binaenaleyh bendeniz bu harbi
sağirin mahiyetini bu sırada arz etmek isterim: Efendiler, bizim düşündüğümüz ve hepimizin
düşüneceğimiz şey hep memleketin nefinedir.72 Bütün memleketlerimizi düşmana açmak
varidi hatır olamaz ve mantıkî bir şey değildir de... Her şeyden evvel ve her nerede | olursa
olsun düşmanı tevkif etmek bizim için kâfidir. Bunun için tedbir ittihaz ve Fuat Paşayı ki
mandan tayin ettik. Salâhiyetini tevsi etmek hususunda da bir lüzum vardı; o kuvvetleri bir
kaç misli kuvvete iblâğ muhtaç olduğu menabii de verdik. Meselâ on dört ve yirminci kolordu
mıntıkaları dâhilinde ne kadar kuvvet varsa, bütün menabie müracaat ederek o kuvveti azami
dereceye iblâğ için mezuniyet verdik ve keza fırka kumandam iken ona şimal cephesi
kumandanı, kolordu kumandam salâhiyetini verdik; sebebi de düşmana karşı vesaiti müdafaa
tedarikinde suhulete mazhar kılınması idi. Bu tayin ile memul olan faydaların semeratının da
derhal iktitaf edildiği görülüyor. Filhakika Fuat Paşa doğrudan doğruya Uşak cephesine gitti
ve hemen düşmanla temas etti ve temas ettiği noktada düşmanın bugün için tevkif edildiği de
görülüyor ve düşman üç günden beri Alaşehir cephesinde nereye kadar gelebilmiş ise orada
tevakkuf etmiştir. Kumandan bizzat o cephenin başında iştigal etmektedir. Binaenaleyh
demek ki Başkumandan olan zat başta olmak üzere kuvvetlerimiz düşmanı tesadüf ettiği
yerde tevkifine çalışmaktadır ve Erkânı Harbiyece verilen emirlerde, bütün resmî, gayri resmî
vesait ile düşmanı tevkif etmek; yalnız bugün için ve yalnız Yunan cephesi için değil, sureti
umumiyede bizim takip ettiğimiz maksadı istihsal edeceğimiz güne kadar, askerî noktai
nazardan takip emri verilmektedir. Hiç biriniz iddia edemezsiniz ki, bize hücum edecek
düşmana karşı umumî bir seferberlik yapacağız. Eğer böyle bir şey tasavvur ediyorsanız hata
ediyorsunuz, bunun gayri kabil olduğunu herkes takdir eder. Çünkü bu millet en parlak
sahifeyi şanını göstermiştir. Harbi umumide ordular vücuda getirdi ve belki ecdadımızın
gittiği mıntıka kadar giderek ve dost sıfatıyla bizimle beraber bulunanların hayatına tesir
edecek fedakârlıklar yaptı; bunu fukara millet, beş sene mütemadiyen yaptı ve yıprandı. Fakat
sonra düşmanlarımız bizimle yaptıktan mütarekeyi, her vesileden istifade ederek bozdular ve
milletin silâhlarını, toplarını, cephanesini ve her şeyini aldılar. Bunu da pekâlâ biliyorsunuz ve
elimizde kalmış olan miktarların neden ibaret olduğunu da suhuletle takdir edebilirsiniz.
Mamafih milletimizin her ferdinin bütün mevcudiyetiyle müdafaaya hazır ve amade olduğunu
farz ediyorum. Buna mani olan ahvali dâhiliye ve isyan vesaire gibi geçici şeylerdir; böyle
olduğu halde de hayale kapılmaya lüzum yoktur. Umumî seferberlik yaparak ordular vücuda
getirmek bir şeye mütevakkıftır; o da silâh ve silâhı idame edecek cephane ve para.73 Yoksa
birbirimizi aldatmak için hiçbir mecburiyetimiz yoktur. Eğer bugün Heyeti İcraiye, umumî
seferberlik yapmıyorsa, en kuvvetli sebep olarak işte bunu size söyleyebilirim. Doğrudan
doğruya benim namıma namütenahi telgraflar gelmektedir: Kuvavi munta7amai muazzama
sevk ediniz; şu kadar cephane gönderiniz, bunlar gelmezse burada mağlup oluruz diyorlar.
Demek oluyor ki biz cephelerin ihtiyacından gafil değiliz. Kardeşlerimiz vakarım ve ateşin
içinde olarak bizi ikaz etmekte ve acı lisanla hallerini söylemektedirler. Fakat biz maatteessüf,
hiç olmazsa, onların kuvvei maneviyelerini sarsmamak için düruğu maslahatımız ile
72
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mukabele ediyoruz. Heyeti icraiye 1314/1918 ve 131/1919 tevellütlülerin garp cephesinde
silâhaltına alınmasına karar vermiş ve görüyorsunuz ki millet de kafile, kafile icabet
etmektedir. Düşmanın taarruz eden kuvvetini dokuz on fırka biliyoruz. Bu harekâtta şimal
istikametinde üç Yunan fırkası yürümüştür ve onun gerisinde de iki fırka ve daha fazla kuvvet
vardı. Bu taarruzu tutmak için ne lâzım gelir? En aşağı, üç fırkayı tevkif etmek için bir fırka
hiç olmazsa bulundurmak lâzımdır.
Biz kuvayi nizamiye diye, tasavvur ettiğiniz kuvvetleri, itaatkâr kuvvet olarak halimiz
ile mütenasip görüyoruz. Ondan fazlası düşmanı tevkife çalışmakla beraber şayet şurada ve
burada bu kuvvetlerimizi yine mağlup ederek yürümeye muvaffak olursa, bu kuvvetlerimizi
de mahvettirmek doğru bir prensip değildir; bilâ mukavemet ve bilâ müdafaa çekilmek de
doğru değildir. Çünkü bu kuvvetlerin vazifesi memleketleri muhafaza etmektir. Bu kuvayi
muntazamının eline verecek silâh vardır, öteden beri halkın eline muhtelif sebep ve suretlerle
geçmiş silâhlar vardır. O civardaki arkadaşlarımız takdir ederler ki bütün cephe ve cephe
gerilerinde ve bizim memleketimizin her tarafında, halkın elinde pek çok silâh vardır. Eğer
biz bu silâhlan toplamak imkânını bulabilsek çok iyi olur. Lâkin halkın elinden silâhını almak
gayet müşküldür. O halde elinde silâh bulunan halkı hüsnü istimal etmek daha muvafıktır.
Halkı ordu halinde toplayıp sevk etmek mümkün değildir. Olsa olsa halktan ufak ufak
kuvvetler vücuda getirmek ve onları büyük hedeflerin tarafeyninde istimal etmek yani
yanlarına, gerilerine tecavüz ettirmek. İşte mevzubahis olan harbi sağir de bundan ibarettir.
Eğer elinde silâhı olan halkı bu suretle harbi sağire sevk edebilirsek elbette kuvayi
muntazamının vazifesini teshil ve muvaffakiyetlerini temin etmiş oluruz. Harbi sağir düşmanı
pek müteessir kılabilecek bir vasıtadır. Ahvali dâhiliyede görülen fenalıkların önüne geçmek
için de bir çok arkadaşlarımız faydalı nasihatlerde bulundular; bunların kâffesi doğrudur.
İrşattan bahsettiler, devairi intihabiyelere heyeti irşadiye gönderelim,74 irşadatta bulunalım
dendi. Buna itiraz eden yok, hatta bayram münasebetiyle yirmi beş otuz gün kadar yaptığımız
tatilin en birinci sebebi de arkadaşlarımız daire-i intihabiyelerine gitsinler ve vazife-i irşat ile
meşgul olsunlar içindir. Bunda kusur edilmiş değildir. Bilâkis henüz bu güne kadar
ekseriyetimizin teşekkül edememesi, birçok arkadaşlarımızın dairei intihabiyelerinde
bulunmasından ileri gelmiştir. Her ne şekil ve suretle olursa olsun arkadaşlarımızın Mecliste
ekseriyet teşkil edemeyecek derecede, irşat ile iştigal etmelerine bendeniz şahsen taraftar
değilim. Mutlaka milletin noktai teveccühü olan Heyeti Aliyeniz kemali azametle yerinde
durmalıdır. Bakınız bir arkadaşımız diyordu ki : Düşmanı Ankara’ya kadar yürümeye teşvik
eden şey; Meclisin dağılmış olması rivayetleri idi. Binaenaleyh eski usulde bütün mukadderatı
memleketi beş on kişiye tevdi etmek düşmanlarımızın eline kuvvetli bir silâh verecek
mahiyettedir. Bu sebeple Meclisin dağılması taraftarı değilim.75
Yine bir arkadaşımız dedi ki: Bugün bir hükümet mevcut ise, memleketimizi,
milletimizi, mukadderatımızı idare edecek kuvvet mevcut ise, o beş on kişiden ibaret
insanlardan mürekkep değildir. Evet, siz beş on kişiye tevdii umur etmiş ve bu suretle siz
mesuliyetten muarra olacak bir vaziyette değilsiniz. Her şeyi siz düşüneceksiniz ve
vekillerinizin tarzı hareket ve düşünceleri, sizin düşüncelerinize tesir yaparsa onların yerine
başkalarını ikame edersiniz. Size hâkim olan hiçbir kuvvet yoktur; size hâkim olan hiç bir
şahıs olamaz. Onun için efendiler Meclisin ekseriyetini muhafaza etmek hususunu bendeniz
mühim görüyorum. Mümkün olan arkadaşlarımıza mezuniyet veririz. Onlar giderler dairei
intihabiyelerinde irşadatta bulunurlar.
Diğer bir mesele daha mevzubahis oldu; dâhilî iğtişaşlar yüzünden cepheden kuvvet
bölmeye mecbur oluyoruz. Acaba bunlara karşı burada üç bin kişi, beş bin kişi gönderecek
kuvvetimiz yok mudur? Bu kuvveti geride teşkil imkânı yok mu? Hakikaten bütün memleket
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içinde, Ankara’da, Sivas’ta üç bin kişi de, beş bin kişi de bulunabilir. Bizim kuvvetimiz yok
değildir, tedibata sevk ettiğimiz kuvvetin iki misli kuvvetimiz vardır ve bunların topu,
mitralyözü da, süvarisi de vardır. Bidayette, bidayeti isyanda Gerede’ye ve Adapazarı’na
gönderdiğimiz kuvvetleri düşününüz; oraya giden kuvvetler fırka idi, alay idi, tabur idi
vesaire idi. Fakat bu hususta başka tıynette, başka mahiyyette kuvvetlere lüzum olduğu sabit
olmuştur. Kuvvetlerimizi inhilâl ettirmek için vaki olan teşebbüsata nazarı dikkatinizi celp
ederim.76
Büyük Millet Meclisinin inikadından beri, İstanbul’daki hükümetin ve hükümete
mensup olan Ali Kemal vesairelerin öteden beri ittihaz ettikleri plânlar kuvayi muntazamayı
inhilâle duçar etmek içindir. Bunun için muntazaman kararlar vaki oldu ve bu suretle
muntazam kadrolar yapmaya bile muvaffak olamadığımız yerler olmuştur. Yani birçok efrat
kaçmıştır ve o kaçardan getirip, ör kuvvetleri ihya etmek lâzım değil mi ve bunu yapacak
jandarmalarımız değil midir? Bu işi yapacak olan jandarmaların da bunu yapmadıkları
veyahut bunu bir vasıtai suiistimal ittihaz ettikleri de cümlenizin malûmudur. Yani bu çürük
ve fena vasıta ile bu işin yapılamayacağını suhuletle takdir edersiniz. Buna binaen Müdafaai
Milliyece seyyar jandarma namı altında biraz itinalı bir kuvvet toplanmak istenildi. Bu sebebi
teşekkül de yine Heyeti Âliyenizce birçok münakaşaya sebebiyet verdi; maksadı teşekkül
tamamen anlaşılamadı. Bu teşkilâta karar verdiğimiz günden beri de çok bir zaman
geçmemiştir, yirmi şu kadar günden ibarettir. Bu müddet zarfında firari kuvvetleri cem ve
kabili istifade bir hale koymak elbette kabil olamaz. Cephede daha faydalı istifade edeceğimiz
kuvvetleri dâhilde istimal etmek mecburiyetinde kaldığımız işte bu sebeplerdendir.
Propaganda meselesi arasında gazete de mevzubahis oldu. Tabii ait olduğu makam ve mesul
olan zevat tarafından bu mesele nazarı itibara alınmaktadır. Elde mevcut olan Hâkimiyeti
Milliye gazetesi için bile kâğıdımız yok. Fakat bu yoklukları azının için maddeten her türlü
vasıtaya müracaat edilmiştir. Meselâ Beyefendi biraderimiz bundan bahsediyordu. Zira
Hâkimiyeti Milliye ye en güzel makale yazan kendisidir ve bunun neden dolayı vücuda
getirildiğini biliyorlar. Tabip şayanı arzudur ki yalnız Hâkimiyeti Milliye gazetesi değil, beş
on tane gazete daha çıkarılabilsin ve hatta ecnebi gazeteler çıkarılsın; bunlar şayanı arzudur.
Bu hususta da esbabı mevcuda ve mümküne ye tevessül edilmemiş değildir. Bir de şarktan
yani Rus Sovyetlerinden bahsedildi. Bir arkadaşımız da bu baptaki vaziyeti anlamak istiyor.
Efendiler diğer bir defa daha maruzatta bulunurken bu husustaki noktai nazarımı söylemiştim.
Bizim için, milletimiz için Bolşevik olalım, olmayalım meselesi mevzubahis değildir; illâ
Bolşevik olmak için bir mesele yoktur. Yine bu hususta kraldan ziyade kral taraftarı olanlar da
var. Görüyorum ki bazı arkadaşlar, illâ Bolşevik olalım gibi bir fikirdedirler. Biz bir milletiz,
kendimize mahsus âdetimiz vardır, prensibimiz vardır ve biz bunların sadığıyız. Biz
Bolşeviklerden bahsettiğimiz zaman bir Bolşevik Rusya’sı, Sovyet Cumhuriyeti var ve
onların vesaiti var, menabii var ve bizim düşmanımızın düşmanıdır. Biz kendi maksadımızı
kurtarmak için bunlarla birleşebiliriz. Yoksa kendi maksadımızı bırakıp ta onlara köle olalım
meselesi mevzubahis değildir. Onun için bu nokta bilâkaydüşart Bolşevik olalım demek
değildir. Belki olmayıveririz ve evvelden olalım desek belki kabul etmezler. Onun için evvelâ,
noktai nazarımızı bilelim. Ondan sonra dost olarak, bir kuvvet olarak kendilerine müracaat
edebiliriz. Efendim, Sovyet Cumhuriyetiyle öteden beri takip ettiğimiz temasın neticesini arz
edeceğim: Bu teması siyasiden evvel onların askerî harekâtı hakkında malûmat vereyim:
Malûmu âliniz Rus Bolşevik 11’nci ordusu Bakü’ye gelmişti ve Azerbaycanlılar bunları
hüsnü kabul etti.77 Ermeni ve Gürcistan hududuna temas ettiler. Biz bir an evvel Bolşevik
Rusları ile teması tesri etmek lüzumunu hissettik. Fakat ondan çok evvel, yani daha
Erzurum’da bulunduğumuz sıralarda bu husus ile iştigal edilmişti ve sureti mahsusada bazı
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arkadaşlarımızı memuren göndermiş idik. Fakat aylar geçti gönderdiğimiz heyetten maddî bir
cevap almaya imkân bulamadık. Binaenaleyh ikinci defa olmak üzere ve Bolşevik kuvvetleri
Ermenilere temas etmiş bir halde Mcen; Bolşevik Cumhuriyetinin bize yapacağı muavenet
vesaire ye dair olan vaziyeti anlamak lâzım geliyordu. Yine bir heyet gönderdik.
Gönderdiğimiz bu heyetin eline de benim imzam ile bir mektup verilmiştir. Bu mektup hulâsa
olarak şu noktaları ihtiva ediyordu. Bir defa onların gayesini biz- nasıl görüyoruz, bunu
anlattık. Emperyalist hükümetler aleyhine harekât ve onların tahtı tahakküm ve esaretinde
bulunan insanların tahlisi emrinde ve bu noktai nazardan Bolşevik Ruslarla tevhidi mesai
harekâtını kabul ederiz ve yine demiştik ki birleşebilmemiz için siz Gürcistan’ı kuvvetle ve
irşatla bitaraf bırakırsınız ve bizim Ermenilere karşı hareket etmemiz lâzım ise, sizin
mesainize iştirak etmek ve Ermenilere karşı bu hareketi yapmak ve bundan sonra da
yapacağınız bütün harekâtta size müzaheret edeceğiz. Maksadımız vatanımızda müstakil
olarak yaşamaktır, her şeyden evvel gayemiz budur. . Bu heyetten de uzun müddet cevap
alamadık. Diğer bir heyet gönderdik, en son gönderdiğimiz heyete daha ziyade salâhiyet
verilmişti. En son gönderdiğimiz heyet Erzurum’a vasıl olduğu zaman, ilk heyet Moskova’ya
gitmiş bulunuyor ve ikinci giden heyet oradan aldığı cevaplarla Trabzon’a avdet etti. Şimdi
getirilen cevaplan arz edeceğim; şöyle bir yerden başlıyorum: Mektubumuzu almışlar, memnun
olmuşlar ve bizim hakkımızdaki düşüncelerini de gayet sarih ve katî bir surette bildirmişler.
Müsaade buyurursanız ufak bir tahlil yapalım: Türkiye istiklâlini bir defa tabii buluyorlar;
sonra Türk arazisinin bizde kalmasını onu da muvafık görüyorlar; sonra Arabistan ve
Suriye’nin hududu millî haricinde müstakil bir devlet olmasını, bunu da kabul etmişizdir ve
zaten bu ilân edilmiştir.78
3-SONUÇ:
Bizim karşılarında bulundurduğumuz kuvvetlere göre Yunanlılar, başladıkları istilâ
harekâtına devam etmek isterlerse daha bir Memleketimize bir miktar arazi kazanabilirler.
Ancak bu durum yalnız Yunanlıların değil, bütün devletlerin ittifakla tecavüzlerini
ihtimal dairesinde olduğunu ve büyük kuvvetlerle memleketimizi istilâ etmek teşebbüsünde
bulunduklarını ihtimalini göstermiştir. Batıdan, kuzeyden, doğudan ve her taraftan
düşmanlarımızın elinde bulunan menabii tevhit ederek mevcudiyetimizi imha için her taraftan
kuvvet sevk etmeleri bir hükümdür. Fransız neferi, İngiliz neferi veya İtalyan neferi
gönderilmek suretiyle temin edilecek maddî bir menfaat yoktur. Biz kendi topraklarımızda
müstakil yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Emperyalistlerin mağrur ve muannit rüesası,
idaresinin yalnız sözlerini yere getirmek için Yunanlılar sevk edilmiş olabilir. Bu gün istilâ
başlamış oluyor. Yalnız şu fark var ki itilâf devletleri, ellerinde vasıta olarak kalmış olan
Yunan kuvvetleriyle bir hareket yapmak istiyor1ar. O halde memleketimiz yalnız Yunan
kuvvetleri tarafından nifakı dâhilinden istifade ederek ve birçok münafıkların kendilerini teşci
ve takviye etmeleriyle; yalnız Yunan kuvvetleri tarafından istilâya maruz bulunuyor.
Yunanlılar diğer bütün kuvvetlerle takviye olunduğu halde memleketimizi istilâ ederlerse biz
harbi sagir usulü muharebesi geçireceğiz. Harbi sagir usulü muharebesi milletin bütün
ferdiyle memleketin her yerini ayrı ayrı işgal ettirmek demektir.
Yunanlıların öteden beri işgal sahasında mevcut kuvvetleri beş altı fırka tahmin
olunuyordu. Yunanlılar Şarkî Trakya’ya da tesahup edeceklerinden dolayı daha bir iki fırka
ihzar etmişler. Fakat bu kuvvetler İzmir sahasında bulunmuyor. Bizim öteden beri Yunan
cephesinde bulunan kuvvetlerimiz, sayıldığı gibi üç fırkadan fazla olmamıştır. Bunlar
doğrudan doğruya bir cepheyi tutan ve cepheye yakın mıntıkada bulunan memleketlerin
gönderdiği evlâtlarından mürekkep bir takım kıtaattan ibaretti. Büyük Millet Meclisinin
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teşekkülü ve ondan sonra heyeti icraiyenin ayrılmasıyla başlayan icraatta şarkta bulunan 23.
fırka kâmilen cepheye sevk edilmek suretiyle kendi kuvvetiyle kuvayi milliye ittihat etmiş ve
Nazilli civarında bulunan fırka da bütün manisiyle kuvayi milliye içine girmiş ve bir suretle
kesbi intizam etmişti. Bunu daha evvel yapmaya imkân olmadığı herkes tarafından bilinen bir
gerçektir. . Çünkü daha evvel bu salâhiyet, burada hiç kimsenin elinde değildi. Ve cephede
tekevvün eden kuvvetlerden bir kısmı da ayrılmıştı. Ancak bu ayrılan kuvvetler orada durmuş
olsaydı acaba şimdiki taarruzu tevkife kifayet edebilecek mi idi?
Propaganda meselesi arasında gazete, elde mevcut olan Hâkimiyeti Milliye gazetesi
için bile kâğıdımız yok. Fakat bu yoklukları azının için maddeten her türlü vasıtaya müracaat
edilmiştir.. Zira Hâkimiyeti Milliye’ye en güzel makale bazı Milletvekillerimiz vardır. Bunlar
köşe yazılarında cephe ve iç işlerimizle ilgili güzel yazılar kaleme alarak ahaliyi
aydınlatmaktadırlar. Tabir şayanı arzudur ki yalnız Hâkimiyeti Milliye gazetesi değil, beş on
tane gazete daha çıkarılabilsin ve hatta ecnebi gazeteler çıkarılsın; bunlar şayanı arzudur. Bu
hususta da gerekli çalışmalar yapılmaya çalışılmıştır.
Bir de şarktan yani Bolşevik Sovyet Cumhuriyeti var ve onların vesaiti var, menabii
var ve bizim düşmanımızın düşmanıdır. Biz kendi maksadımızı kurtarmak için bunlarla
birleşebiliriz. Yoksa kendi maksadımızı bırakıp ta onlara köle olalım meselesi mevzubahis
değildir. Onun için bu nokta bilâ kaydüşart Bolşevik olalım demek değildir. Bize yine oradaki
murahhaslarımızın verdiği malûmatta bir Rus Sovyet heyeti murahhaslarının Erzurum da
bizimle görüşmek üzere yola çıktığını bildiriyordu. Vaat ettikleri paradan bir miktarını bizim
murahhasımızla göndermek istemişler, Batum’dan geldiği için İngilizlerin eline geçer diye
kendi murahhaslarına vermişlerdir; şimdiye kadar gelmesi lâzım gelirdi. Gelmedi, biz
gelemeyişini şu suretle tasavvur ediyoruz.
Ermeni Cumhuriyetiyle siyasi münasebatı giriştik. Kendilerinin bu taarruzlarını
protesto ettik ve biz hakikati söyledik onlar kabul etmediler. Gürcistan dahi bizimle siyasi
münasebete girişmiştir. Binaenaleyh karşımızda, Batum havalisinde Gürcülerden ziyade İslam
ahalinin hâkim olduğu anlaşılıyor. Rus Sovyet Cumhuriyeti bize, tasavvur ettiğimiz yardımı
ifa etsin: Maddî, belki manevî. Biz Ermenilerle ve Bolşeviklerle anlaşmadan, Ermenilerin
tecavüzünden Erzurum’u filânı istilâ etmesinden korkuyoruz. Yani şark hududumuz tamamen
tahtı emniyette görüldükten sonra orada bulunan kuvvetin heyeti umumiyetine inşallah hacet
kalmaz. Nitekim bazı yerlerden Ermeniler tecavüz ettiler ve müdafaa yapıldı ve atıldı. İhtimal
şarkı kurtarmaya çalışırken garptan de yeni bir darbeye duçar oluruz. Başta İngiliz olmak
üzere; sulh şartlarını bize tatbik ettirmek için Yunan ordusunu vasıta olarak sevk ediyorlar ve
kullanıyorlar.
Garp cephesindeki elim manzara da hiç birimizi ümitsizliğe düşürmemelidir.. İnşallah
el birliğiyle memleketimizin bütün kaynaklarından istifade ederek düşmanlarımızı sonuçta
mağlup edeceğiz. Musul ile Cezre arasında mütemadiyen İngilizlerle çarpışmaktayız. En son
aldığımız malûmat neticesinde İngilizler mağlup olmuş ve İngilizlerden top ve mitralyöz
iğtinam etmişlerdir ve bu mağlubiyetten | sonra İngilizler Musul civarında tahkimata
başlamışlardır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA GÜMRÜK FAALİYETLERİ
1923-1938
Prof. Dr. M. Salih MERCAN
Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr
ÖZET
1923-1929 döneminin iktisadi gelişmesinin en belirgin iki temel özelliği, genç Cumhuriyetin
dünya içinde nasıl bir yer tutacağını belirleyen Lozan Antlaşması ile 1929 yılında başlayan ve
dünya ekonomisini derinden sarsacak olan büyük bunalımdır. Ulusal bağımsızlık açısından
son derece önemli bir sorun olan kapitülasyonlar, 28.madde ile, Lozan Barış Antlaşması ile
çözülürken, Osmanlı borçları ile dış ticaret (gümrük hükümranlığı) sorunları henüz
çözülememiş idi. Lozan’ın getirdiği iktisadi hükümler, bir dış ticaret politikasını imkansız
kılıyor; gümrük gelirlerindeki azalma ve arkaik bir uygulama olan aşarın kaldırılması devlet
gelirlerini sınırlıyordu. 1929 yılında Lozan’ın getirdiği kısıtlamaların kalkmasına karşın aynı
yıl başlayan dış borç ödemeleri ve buhranın ilk olumsuz etkileri Cumhuriyetin daha
başlangıçta iktisat politikalarını etkileyecek sınırlamalar olarak gündeme gelmiştir.
1923-1929 dönemini iktisadi açıdan karekterize eden temel sektör tarımsal üretimdir.
Cumhuriyet yönetimine, Osmanlı İmparatorluğu’ndan pek çok sorunla yüklü bir tarımsal yapı
bakiye kalmıştır. Uzun savaş yıllarında tarımsal üretim büyük ölçüde azalmış, nüfusun
demografik yapısı savaşlar nedeniyle değişmiş, başta iş hayvanları olmak üzere üretim
araçlarının büyük bir bölümü yok olmuştu. Başka bir deyişle, Türkiye 1920'lerin başında
buğday, un, şeker gibi temel tüketim mallarının büyük bir kısmını ithal etmek sorunuyla karşı
karşıya bulunmaktadır. Bu da toplam ithalatın 1/4'nü oluşturmakta idi. Oysa ihracatın %80'i 45 kalem tarımsal üründen ibarettir. Tarıma ilişkin 1920’li yılların başında gözlenen bu tablo,
1923-1929 döneminde sağlanan gelişmeler sayesinde tersine dönecektir. Uzun süren savaş
yıllarında %50’ler düzeyine ulaşan üretim düşüşlerine rağmen, 1923’ü izleyen birkaç yıl
içerisinde savaş öncesi üretim miktarlarına ulaşılmıştı.
1923-1929 döneminin iktisadi gelişmesinin en belirgin iki temel özelliği, genç Cumhuriyetin
dünya içinde nasıl bir yer tutacağını belirleyen Lozan Antlaşması ile 1929 yılında başlayan ve
dünya ekonomisini derinden sarsacak olan büyük bunalımdır. Ulusal bağımsızlık açısından
son derece önemli bir sorun olan kapitülasyonlar, 28.madde ile Lozan Barış Antlaşması ile
çözülürken, Osmanlı borçları ile dış ticaret (gümrük hükümranlığı) sorunları henüz
çözülememiş idi. Lozan’ın getirdiği iktisadi hükümler, bir dış ticaret politikasını imkansız
kılıyor; gümrük gelirlerindeki azalma ve arkaik bir uygulama olan aşarın kaldırılması devlet
gelirlerini sınırlıyordu. 1929 yılında Lozan’ın getirdiği kısıtlamaların kalkmasına karşın aynı
yıl başlayan dış borç ödemeleri ve buhranın ilk olumsuz etkileri Cumhuriyetin daha
başlangıçta iktisat politikalarını etkileyecek sınırlamalar olarak gündeme gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gümrük, Teşkilat, Kanun, Uygulama, İnhisar

ABSTRACT
he two most important features of the economic development of the 1923-1929 period are the
great crisis that began in 1929 with the Treaty of Lausanne, which determines how the young
Republic will take place in the world and which will shake the world economy. While the
capitulations, which are a very important problem for national independence, were solved
with the 28th Article by the Lausanne Peace Treaty, the problems of Ottoman debts and
foreign trade (customs rule) were not solved yet. The economic provisions imposed by
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Lausanne make a foreign trade policy impossible; the reduction in customs revenues and the
abolition of an archaic practice limiting state revenues. Despite the abolition of the restrictions
imposed by Lausanne in 1929, the external debt payments and the first negative effects of the
crisis started to come to the fore at the beginning.
The basic sector that characterized the period between 1923 and 1929 is agricultural
production. The Republican administration, the Ottoman Empire with a lot of problems
loaded with a balance of agricultural structure remained. During the long war years,
agricultural production had been greatly diminished, and the demographic structure of the
population changed due to wars. In other words, Turkey early 1920s, wheat flour, to import a
large part of basic commodities such as sugar are faced with the problem. This was 1/4 of the
total imports. However, 80% of the exports consist of 4-5 pencil agricultural products. This
table, which was observed at the beginning of 1920s regarding agriculture, will be reversed by
the developments in 1923-1929 period. Despite long production declines of 50% in the war
years, pre-war production volumes were achieved in the following years after 1923.
The two most important features of the economic development of the 1923-1929 period are
the great crisis that began in 1929 with the Treaty of Lausanne, which determines how the
young Republic will take place in the world and which will shake the world economy. While
the capitulations, which are a very important problem for national independence, were solved
by the Treaty of Lausanne with Article 28, the problems of Ottoman debts and foreign trade
(customs governance) were not solved yet. The economic provisions imposed by Lausanne
make a foreign trade policy impossible; the reduction in customs revenues and the abolition of
an archaic practice limiting state revenues. Despite the abolition of the restrictions imposed by
Lausanne in 1929, the external debt payments and the first negative effects of the crisis started
to come to the fore at the beginning.
KEYWORDS: Turkey, Customs, Organization, Law, Practice, the Monopolies

1-GİRİŞ
Bugün için mali önemini kaybetmiş olan hatta çoğu özelleştirilmiş veya özelleştirme sırası
bekleyen inhisarların, Osmanlı ve hatta Tek parti Dönemi’nde hayati önemde olması, günümüz
maliyecilerine biraz tuhaf gelebilir. Hatta 1929 yılında İstanbul’da belediyece verilen ‘buz inhisarının”
bile bulunduğunu ve Merkezi Hükümet’çe kaldırılmak istenmesine rağmen, Şehir Emaneti’nce itiraz
edildiğini gazete haberlerinden öğrenmekteyiz. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında tekel gelirleri
gerçekten çok önemli bir varidat kaynağı idi. Bu durumu Başvekil İsmet İnönü şöyle açıklar:

”Cumhuriyetin ilk yıllarında mali meselelerde kendi imkânlarımızın içinde kalmanın
güçlüklerinden bahis etmiştim. Gelir sağlayacak her imkânı zorlarken tütün meselesi ve
dolayısıyla reji idaresinin kaldırılmasını birinci derecede gelir olarak düşündük. Reji
kaldırıldığı zaman komşularımızda olduğu gibi bizde de tütünün serbest bir endüstri olarak
bırakılması düşünülmüştür. Böyle fikir cereyanı o günlerde bizde hasıl oldu. Uzun boylu
tartıştıktan sonra, çekilmiş olan reji şirketi yerine, devlet elinde tütün inhisarı yapılmasına
karar verilmiştir. Bu suretle ilk gününden itibaren hem devlet eline sağlam bir kaynak
geçmişti, hem reji tütün işletmesinin kaçakçılığa karşı himayesi için özel bir polis kuvveti
bulundurmak gibi bir kâbustan kurtuluyorduk. Yine çok önemli bir mesele de tütünün
dışarıdaki değerini muhafaza edebilmekti.
Bunun için tütünün cinsini ve onda aranan vasıfları korumak, daimi olarak devlet kontrolüne
ihtiyaç gösteriyordu. Bu kaygılar idareye hakim olmuştur1”Aslında Tekel hasılatında beş kalem
gelir vardır:”1

1

- Güneri Akalın, Atatürk Dönemi Mali Politikaları, Ankara, 2008, s. 68
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1923-1929 döneminin iktisadi gelişmesinin en belirgin iki temel özelliği, genç
Cumhuriyetin dünya içinde nasıl bir yer tutacağını belirleyen Lozan Antlaşması ile 1929
yılında başlayan ve dünya ekonomisini derinden sarsacak olan büyük bunalımdır. Ulusal
bağımsızlık açısından son derece önemli bir sorun olan kapitülasyonlar, 28.madde ile Lozan
Barış Antlaşması ile çözülürken, Osmanlı borçları ile dış ticaret (gümrük hükümranlığı)
sorunları henüz çözülememiş idi. Lozan’ın getirdiği iktisadi hükümler, bir dış ticaret
politikasını imkansız kılıyor; gümrük gelirlerindeki azalma ve arkaik bir uygulama olan aşarın
kaldırılması devlet gelirlerini sınırlıyordu. 1929 yılında Lozan’ın getirdiği kısıtlamaların
kalkmasına karşın aynı yıl başlayan dış borç ödemeleri ve buhranın ilk olumsuz etkileri
Cumhuriyetin daha başlangıçta iktisat politikalarını etkileyecek sınırlamalar olarak gündeme
gelmiştir.2
1923-1929 dönemini iktisadi açıdan karekterize eden temel sektör tarımsal üretimdir.
Cumhuriyet yönetimine, Osmanlı İmparatorluğu’ndan pek çok sorunla yüklü bir tarımsal yapı
bakiye kalmıştır. Uzun savaş yıllarında tarımsal üretim büyük ölçüde azalmış, nüfusun
demografik yapısı savaşlar nedeniyle değişmiş, başta iş hayvanları olmak üzere üretim
araçlarının büyük bir bölümü yok olmuştu. Başka bir deyişle, Türkiye 1920'lerin başında
buğday, un, şeker gibi temel tüketim mallarının büyük bir kısmını ithal etmek sorunuyla karşı
karşıya bulunmaktadır. Bu da toplam ithalatın 1/4'nü oluşturmakta idi. Oysa ihracatın %80'i 45 kalem tarımsal üründen ibarettir. Tarıma ilişkin 1920’li yılların başında gözlenen bu tablo,
1923-1929 döneminde sağlanan gelişmeler sayesinde tersine dönecektir. Uzun süren savaş
yıllarında %50’ler düzeyine ulaşan üretim düşüşlerine rağmen, 1923’ü izleyen birkaç yıl
içerisinde savaş öncesi üretim miktarlarına ulaşılmıştı.3
Cumhuriyet kurulduktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan 11 Nisan 1334
“1918” tarihli gümrük kanunu uygulanmaya devam edilmiştir. Uygulanan bu kanun günün
şartlarına göre oldukça yetersiz kalmaktaydı. O günkü şartlara göre bu yetersizlikleri şöyle
sıralamak mümkündür.
a- Kanunun emniyet muamelesi ile ilgili hükümlerde hileleri yeterli derecede
karşılamamakta yetersiz kalması.
b-Eşya ve resim kaçakçılığı kanununun eksik kalmış hükümleri arasında bazı
açıklıkların bulunması.
c- Hudutların kaçakçılığa karşı emniyeti için konulmuş olan hükümler, hudutların
haline ve kaçak vaziyetine nispetle noksan bulunması;.
d- Hemen yalnız kaçakçı kovalanıp bir çok durumda nakil ve vasıta serbest kalmakta
idi. Ülkeye giren kaçağın sonuna kadar kovalanması veya yakalanan kaçak ve kaçakçılar için
mahkemeden hüküm alınması, kanun un eksik hükümleri nedeniyle çok defa mümkün
olmuyordu.4

Diğer yandan:
a- Gerek tüccar ve gerek yolcu işlemlerine ait bazı hükümlerde fazla külfet verici
formaliteler bulunmaktaydı.
b- Aynı külfet gemilerin gümrük işlerine ait hükümlerde de mevcuttu.

-Ali Eşiyok, İktisadi Dönemler İtibariyle İktisadi Dönemler İtibariyle İktisadi Dönemler İtibariyle İktisadi
Dönemler İtibariyle Türkiye Ekonomisinde Kalkınma (1923--2004) , Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Ekonomik
Araştırmalar, Ankara, 2006, s
3
-Eşiyok, a.g. Araştırma, s. 5
4
- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s. 1
2
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c- Gümrüğün kendi yapacağı işler için zorluk veren ve gümrük idaresi menfaatine
kaçakçılık ve hilekarlıkla çarpışan memur veya ilgili şahısların, bu gayretinden adeta
bıktıracak derecelere varan güçlükler görülüyordu.
d-Kanundaki bazı hükümler, başka ülkelerdeki usullere ait zıt ve fazlaca şiddetli
bulunuyordu.
Hileye yol veren açıkları kapamak, kaçağın önüne geçmek, dürüst ve düzgün çalışan
memurlarla, uygunsuzlukları idareye haber verenlerin ikramiye haklarını çabuk verip
gayretlerini artırmak, suçluların yaptıklarını, eksik hükümler veya usul noksanlığı yüzünden
yanlarına bırakmamak,; işlerin zabıta ve emniyeti dışımda kalan külfetli formaliteleri ortadan
kaldırmak; kısaca; toplumsal ahlak ve menfaat düşüncesi esas alınıp hazinenin hakkı
mevzusunda son derece nezaket ve hassasiyeti bulunan gümrük sahasında halk ile idare
arasındaki ilişkilerde menfaatin doğurabileceği her türlü fenalıklardan, her iki tarafı da
koruyup işleri temiz ve düzgün yürütecek tesirli ve kuvvetli hükümler koymak ve tedbirler
almak ihtiyacı belirmiş oluyordu. Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 905 ve 906
sayılı kanunlar, cumhuriyet idaresinin gümrük işleri üzerinde ilk hamle hareketini ifade eder.5
Bundan başka teşkilat günün şartlarına ve ihtiyaçlar göre düzenlenmiş; İstatistik ve Teknik
Müdürlüğü kurulmuştur. Gümrük gelirlerinin düzenli ve güvenilir olarak kontrol edilmesi ve
zamanında aylık, yıllık istatistikler çıkarılması imkânı hazırlanmış; evvelce denetime tabi
tutulamayan gümrük komisyoncuları için ilk önce bir talimatname ve daha sonra da 1903
sayılı kanunla bunların maiyet memurlar ile tüccar müstahdemlerinin hangi şartları taşıması
gerektiği ve kimlerin gümrüklerde ne şekilde iş takip edebilecekleri belirtilmek suretiyle,
hilekarlıkların bu şekilde menine ait tedbirler alınmış; müfettişlerin sayısı artırılmış, bunlara
hızla giden açık deniz motorları ilave edilmiş; yapılış ve vaziyeti kaçağa kolaylık veren “ege”
sahil mıntıkası ile güney hududuna muhafaza alayları konularak 1510 sayılı kanunla da kaçak
işleri ile bütün devlet kuvvet ve vasıtaları alakalandırılmıştır.
Bir tarafta bu ilerleme ve düzeltme yolunda daha hızlı adımlarla yürümek ve uygulama
sahlarında daha tesirli tedbirler almak arzusu, diğer taraftan 1923 yılından sonra ülkenin
genel iktisadi durumu ve ülkenin ithalatı kısıtlaması sebebiyle kaçakçılığın daha menfaatli ve
cazibeli bir meslek haline gelmesi ve muamele safhasında da hile ve suiistimali artırmaya
müsait olması, bu işleri daha yakından görmek ve idare etmek ihtiyacını doğurmuştur. Bu
nedenle Gümrük Vekâleti’nin ( Bakanlığı’nın ) Yalnız Gümrük ve İnhisarlar işlerine bakması
kararlaştırılmıştır. 1906 sayılı kanun 29.11.1931 tarihinde kurulan Gümrük ve İnhisarlar
Vekaleti, ve bakanlıkla birlikte teşkil edilerek ve aynı bakanlığa bağlanan Gümrük Muhafaza
Umum Kumandanlığı, ve kaçakçıyı daha iyi bir şekilde takip eden, daha çabuk muhakeme
eden, daha ziyade cezalandıran, 1918 numaralı kanun ile, görevini suiistimal memurlardan
idarenin temizlenmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 1920 sayılı kanun, cumhuriyetin bu
konularda başarma azminin göstergesi olarak görmek gerekir.6
Kaçakçılar yaptıkları işin, devletin gelirlerine, milletin ahlaki ve iktisadi bünyesine
yapacağı zararları görmemek ve kendi menfaatini milletin zararında görecek kadar bir yapıya
sahip oldukları gerçeği ortadadır. Bilhassa güney hudutlarımızdan kervanla kaçak mal
sokulmaktadır. Bu durumu önlemek için o günün şartları ve mali durumu çerçevesinde bütçe
imkanları dâhilinde askeri teşkilata gereken teçhizat sağlanmış ve mevzuatta düzenlemelere
gidilmiştir. Güney hududumuzda alınan tedbirler diğer hudut ve sahillerimizde de
uygulanmasına karar verilmiştir.
1931 yılı sonlarında 1841 sayılı kanun çıkarılarak Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin
kurulması ile birlikte askeri ve sivil bütün Gümrük Muhafaza Teşkilatı Gümrük ve İnhisarlar
5
6

- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s. 2
- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s. ,3
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Vekaleti’nin denetim ve gözetimine verilmiştir. Kaçakçılıkla mücadele ile birlikte aynı
zamanda hudut ve sahillerin korunması görevini yürüten belirtilen kuvvetlere her konuda
destek sağlanmış ve rahat çalışmalarını sağlayacak yasal mevzuatlarda düzenlenmiştir.
1932 yılı başında çıkarılan 1917 sayılı kanunla Gümrük ve İnhisarlar Komutanlığı
kurularak görevine başlamıştır. Kaçakçılığın menine dair 1929 yılında çıkarılan 1510 sayılı
kanundaki cezaların hafifliği ve hüküm verme usulünün ağırlığı, kaçakçıların cüretini
artırdığı görülmesi nedeniyle, bu kanun yürürlükten kaldırılarak yerine 1932 yılında daha ağır
cezalı ve daha çabuk hükümlü bir kanun çıkarılmış ve bu kanunla yalnız kaçakçıların
mahkemesi ile uğraşmak üzere güney hudutları mıntıkasında üç askeri ve ülkenin diğer
mıntıkalarında on altı adli ihtisas mahkemesi kurulmuştur.
Güney hudutlarımızdan sonra Adalar Denizi sahilleri ile Rize Vilayeti sahil kısmında
kaçakçılıkla daha sıkı mücadele ihtiyacı duyulduğundan, bu sahillerde kaçakçılığın meni ve
sahil emniyeti vazifesi ile görev yapan Jandarma Bölükleri 1932 yılında bütçeye yük
olmadan, kendi masrafları ile Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kadrosuna geçirilerek,
sahillerimizin bu kısımlarında bulunan Gümrük ve İnhisarların sivil muhafaza teşkilatı da
askere devredilmiştir. Bu suretle güney hudutları ile sahillerimizin bir kısmında askerileşen
sivil muhafaza teşkilatı, kendilerine mahsus yeşil-lacivert kıyafetle görev yapması
sağlanmıştır. Bu askeri birlikler takım, bölük, tabur, alay hallinde teşkilatlanmış, askeri
eğitimin yanı sıra, kaçakçılıkla ilgili eğitim verilmeye başlanmıştır.7
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kuruluşu sıralarında uygulanmakta olan
gümrük tarifesi İstanbul Hükümeti’nin 13 Eylül 1335 (1919) tarihinde yürürlükten kaldırdığı,
gümrüklerce eşyanın sıkletinden resim alınması hakkındaki 10 Mart 1332 (1916) tarihli tarife
idi. Bu tarifenin yanında bir de 11 Nisan 1334 (1918) tarihli gümrük kanunu vardı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu tarifenin bazı maddelerini beş, bazı
maddelerini 12 misli olarak yükseltti. Lozan Antlaşmasını imzalayan devletler Büyük Millet
Meclisi’nin uygulamakta olduğu bu tarifeyi tamamen kabul ettiler Hükümette bazı maddelere
mahsus olmak üzere beş ile on iki arasındaki dokuz mislilik üçüncü bir merhale daha kabul
etti, ancak bu durum yalnız akit devletlere ve beş seneye mahsus oldu.
11 Nisan 1334 (1918) tarihli gümrük kanunu İstanbul hükümetince yürürlükten
kaldırılmıştı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 17, Teşrinisani.1337 tarihinden
itibaren tekrar yürürlüğe konuldu, ve bu suretle Türkiye’den geçen transit eşyasının transit
resmine tabi tutulması usulü de kaldırılmış oldu.8
Gümrük kanununun gümrük işlemlerine ait hükümleri hileleri kafi derecede önleyecek
tedbirler ihtiva etmiyordu. Tüccar ve yolcu muamelelerine ait bazı hükümlerde lüzumsuz
formaliteler vardı. Hilye yol veren noksanları ikmal etmek, işlerin zabıta ve ehemmiyeti
dışında kalan külfetli formaliteleri ortadan kaldırmak, kısaca ahlak ve menfaat cihetlerinde ve
hazinenin hakkını gözetmek hususunda çok hassas olması gereken gümrük idaresi, halk ile
kendi arasında münasebetlerde menfaatin doğurabileceği her türlü fenalıklardan iki tarafı da
koruyup işleri temiz ve düzgün yürütecek tesirli ve kuvvetli hükümler koymak ve tedbirler
almak ihtiyacını duymuş bulunuyordu.
2-CUMHURİYET REJİMİNDE ÇIKARILAN KANUNLAR:
a- Tarife: Cumhuriyetin ilanından sonra ve hükümetin Lozan Antlaşmasını kabul ettiği
Beş yılın sonundan önce; yeni gümrük tarifesi hazırlamasına başlandı ve 11. Teşrinievvel.1929
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1499 sayılı tarife vücuda getirildi Bu tarife iktisadi
gelişmemiz göz önüne alınarak hazırlanmış olan ilk gümrük tarifesidir. Bu tarife ile milli
sanayimizin himayesi ve ülkemizde yeni sanayinin doğmasını hedefliyordu. Yeni tarifenin ilk
7
8

- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s. , 4-5
-Onbeşincı Yıl Kitabi, İstanbul 1938, 409
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uygulaması ile önceden tamamen mamul ve istihlake hazır bir şekilde ülkemize ithal edilen
bazı eşya, ya iptidai maddesi veya yarı mamul şekli ile gelmeye başlamış ve bu suretle yerli
işçiliye büyük bir gelişme sahası açılmış oldu.
Esas itibari ile milli sanayimizi himaye etmek ve diğer ülkelerdeki sanayinin seviyesine
yükselme hedefi ile düzenlenen ve uygulanmasında birçok iyi sonuçlar görülen bu kanun,
hükümetimizin uyguladığı sanayileşme politikasının sonuçlarına uygun olarak, 2255 sayılı
kanunla bir derece daha geliştirilmiş oldu. İpek, yün, pamuk mensucat sanayi ve plastik
maddeler, çimento, cam eşya, kâğıt, tıbbi ve kimyevi ecza, maden kömürü sanayileri de ayrıca
himaye edilerek desteklendi.9
b-Gümrük: 11 Nisan 1918 tarihli gümrük kanunu da yeni zihniyet ve hedefler
karşısında eksiklikler içeriyordu. Bu kanunun bazı maddelerin tadil etmek üzere çıkarılan 905
ve 906 sayılı kanunlarla, bilhassa gümrük işlemlerinde yapılan hilelerin önüne geçmek amacı
göz önünde tutulmuştu. Hileye teşebbüs edenleri cezalandırmak için de nakdi cezalar konmuş
ve bu teşebbüsleri azaltacak tedbirler alınmıştı.
Eski gümrük kanunu, gümrükten çıkarılacak satılmış hatta istihlak edilmiş olan mallar
için ithalatçıdan yıllar sonra resim istenmesine mani bulunmuyordu. Böyle bir usulün ticaret
camiasına vereceği zararlar ise büyüktür. Bu nedenle malın satılması ile beraber müstehlike
devredilen gümrük resmi için bir müruru zaman süresi belirlenmesi gerekli görüldü ve 1740 ve
1723 sayılı kanunlarla belirtilen hususlar giderilmiş oldu. Eski hükümler yurdumuzdan transit
olarak geçen eşyanın mücbir sebepler altında zayii halinde de bunlardan resim aranmaması
hükmü yer almaktaydı. Transit ticaretini kökünden sarsan bu usuller de 2646 sayılı kanunla
kaldırılarak transit ticaretine gereken kolaylık sağlanmış oldu.
b- Teşkilat: Cumhuriyetin gümrüklerin idare şeklinde yaptığı bir değişiklikte
Gümrüklerin ve devlet inhisarlarının birleştirilerek bir vekilin idaresine verilmiş olmasıdır.
1909 yılı Mart ayı’ndan itibaren gümrük işlerinin idaresi mülga Maliye Nezaretine bağlı bir
genel müdürlüğe verilmişti. Gümrük işlemlerinin aldığı hususi emniyetle, inhisar işlerinin
yoğunlaştığı hile ve kaçakçılık için ciddi tedbirler, bu işlerin Maliye Vekaleti’nin aslı
görevlerinden ayrı olarak idare ve uygulanmasında devlet hakkında daha faydalı olacağını
gösterdiği için 1909 sayılı kanunla mesaisine münhasıran bu hususlara tahsis etmek üzere
Gümrük ve inhisarlar vekaleti teşkil edildi. Gümrükler yalnız devlete varidat toplamakla
yükümlü bir vasıta olmakla bırakılmayarak aynı zamanda ülkenin iktisadi ihtiyaçlarını
zamanında ve tam olarak göz önüne alacak bir duruma getirildi. Bu görevleri uhdesine alan
vekâlet 2825 sayılı yeni bir teşkilat kanunu ile memurlarını eskiye nazaran bir derece daha
terfilerini sağladı. Gümrük memurlarının disiplin bakımından iş sahipleri ile olan durumları
1920 ve 2350 sayılı kanunlarla Cumhuriyet Hükümeti memurlarının şiarına yakışacak bir
ciddiyet ve hassasiyetle disiplin altına alındı.
ç- Turizm: Ülkemizde mili iktisadın gelişmesinde önemli bir yeri olan turizmin yabancı
ülkelerden Türkiye’ye gelen turizm hareketlerini kolaylaştırmak ve teşvik etmek ihtiyacı
karşısında ilk defa 2608 sayılı kanunla tarife kanunumuzun bu eksikliği de giderilmiş oldu.
Otomobilli seyyahların kendi nakil vasıtaları ile Türkiye’ye resimsiz girmelerini sağlamak
amacıyla gümrük geçiş karnesi usulü uygulanmaya başlandı. 3152 sayılı kanun ile bu hususta
alınmış olan tedbirler tamamlanmış ve diğer ülkelerin gümrük tarifelerinde yer almış olan ve
modern ihtiyaçları karşılayan hükümler en geniş şekli ile bu kanunla sağlanmış oldu.10
2.1-Gümrük İdaresinin Çalışma Sisteminde Yaptığı Yenilikler:
9

- A.g.e, s.410
- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s. 14
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Gümrük memurlarının mesleki bilgi ve olgunlaşmaları hususuna önem verilerek işlerin
meslek bilgileri bilgili ve kuvvetli ellerle yürütülmesi için merkezde daimi ve taşralarda geçici
kurslar açılmıştır.Yabancı ülkelerin gümrük mevzuatını ve bunların uygulama şekillerini
yerinde görerek incelemek ve memurlarımızın görüşleri ve bilgileri üzerinde yapacağı faydalar
da dikkate alınarak 1935 yılından itibaren yüksek öğrenimli ve yabancı dil bilgisine sahip
memurlarımız batı ülkeleri gümrüklerinde staj ve uygulama yapmamaları esası kabul edilmiş
ve bu amaçla iki kişi İsviçre, Fransa’ya iki kişi Belçika’ya, üç kişi Almanya’ya, bir kişi
Amerika’ya olmak üzere sekiz kişi staja gönderilmiştir ve 1938 yılında da iki kişi İngiltere’ye,
bir kişi de Fransa’ya gönderilmiştir.
Gümrük memurlarını ve iş sahiplerini gümrüklerle ilgili konular hakkında zamanında
bilgi edinmek amacıyla 29 İlkteşrin 1936 tarihinden itibaren “Gümrük Bülteni” adı altında
yayın yapılmaya başlanmış, bültenin her gün daha ziyade istifade edilir bir duruma getirilmesi
için çalışmalar yapılarak, bilhassa teknik yazılara ve diğer ülke yayınlarında tercümeler
yapılmak suretiyle uluslar arası gümrük gelişmeleri hakkında memurlarımız bilgilendirilmeye
çalışılmıştır.
Gümrük tarifesinin gerek memurlar ve gerekse ticaret erbabı tarafından kolay anlaşılır
ve uygulanabilir bir duruma getirilmesi ve uygulanan mevzuat hükümlerinin aydınlatılması için
başka ileri ülkelerde olduğu gibi, bir eşya fihristi (Repertuar) düzenlenmesi yapılarak
bastırılmıştır. Yolculara bilhassa yabancı ülkelerin turistlerine gümrük konusunda kendilerini
ilgilendiren hükümleri anlatmak ve resme tabi olan ve olmayan kişisel eşyaların neler olduğunu
göstermek üzere “Yolculara Bilgi” adlı Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca
olmak üzere yazılmış resimli bir broşür düzenlenerek bütün yolcu ve turistlere karşılıksız
olarak dağıtılmaya başlanmıştır.11
2.2-İnhisarlar:
Devlet hazinesine önemli bir gelir temin etmekle beraber tütün, üzüm, incir gibi milli
mahsullerimizi kıymetlendirmek suretiyle ülkenin ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan
inhisarlar, İmparatorluk döneminde bugünden büsbütün başka şartlar dahilinde idare edilmekte
idi. Bugün “Türkiye Cumhuriyeti İnhisarlar İdaresi” ismini taşıyan teşekkülün başlıca üç
unsuru, İmparatorluk döneminde yabancı borçlara karşı alacaklar elinde rehine olarak
bulunuyor, bu vergi matrahları yabancı bezirganlar tarafından alabildiğine sağılıp duruyordu.
Muharrem kararnamesi ile “Düğünü Umumiye İdaresi” tesis edildiği zaman Osmanlı
Devleti’nin borçlarına karşılık olarak gösterilen varidat kapsamında, tütün, ispirto, tuz,
varidatlarının tahsili işi de bu idareye bırakılmıştı. Düğünü Umumiye tütünü inhisar şeklinde
idare teme hakkına sahipti. 1883 yılında bu hakka istinaden, İstanbul Osmanlı Bankası ile
Viyana Kredit Anatalt ve Berlin de Bleichröder müesseseleri tarafından “müşterek mefaa
İnhisarı Duhanı Devleti Aliye-i Osmaniye” ismiyle, devlete ortak, imtiyazlı bir şirket teşkil
edilmişti. Bu meyanda yabancı mültezimler işin sırf paraya dokunan tarafı ile ilgilenmekte
idiler. Reji o zaman Devlet maliyesine yardımdan ziyade yabancı unsurların ısrarı ile tesis
olunmuştu. Kararname ile tütün öşrü, harici borçların ana para ve faizlerini karşılamak üzere
Düğünü Umumiye’ye bırakılmıştı. Kendisine verilen bu yetki ile devletin içinde bulunduğu
durum Ve zaafı nedeniyle, hiçe sayarak ülkeyi istismar etmekte hayli yeniliklere göstermiş olan
Düğünü Umumiye İdaresi
Tütün işi ile kendisi meşgul olmayıp işi “müşterekülmenfa reji” ismi altında yabancı
sermaye ile kulan müesseseye devretmişti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1923 yılında,
hissedarlarına yüksek verim bulmaktan başka bir işle meşgul olmayan şirketle yaptığı

11

- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s. 14
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itilafname gereğince kırk milyon tazminatla rejiyi bütün işletme haklarını satın almak hakkına
sahip oluşu dikkate alınarak 1925 yılında bu durum gerçekleşmiştir.12
Bu varidatın her birinin ülke açısından başka bir önemi olduğunu, hepsinin de Türk’ün
mal ve canı ile ilgili olduğunu hatırlarına bile getirmediler. Türk tütünün cinsini ıslah etmek,
yüksek kalite de tütün yetiştirmek, dış piyasalarda rekabetini artırmak, servet ve hazinenin
kıymetini bilmek ve bildirmek milli iktisat bakımından bir önem olduğunu da hiç gale
almadılar.
Ülke meyveleri bolluk içerisinde çürürken yabancı ülkelerden her yıl milyonlarca kilo
ispirto getirildi ve Düğünü Umumiye raporlarında itiraf edildiği gibi, maliyeti meçhul ispirtolar
halka içki diye içirildi. Yediğimiz saflığı ve temizliğinden emin değildik. Mültezimler için bu
konular mevzuu bahis değildi. Onlar nazarında tütün, içki ve tuz varidatı sarı liradan başka bir
şey ifade etmiyordu.
Türkiye Cumhuriyetinin inhisarlar alanında yaptığı en büyük iş, işte bu “vergi=sarı lira”
zihniyetini, para hırsı ile dolu hasisi mültezim kalbini ve işlerin bünyesinden silkip atarak onun
yerine Türk’ün yüksek menfaatlerini düşünen anlayabilmek için, her şeyden önce reji, Düğünü
Umumiye zihniyetiyle, Cumhuriyet İnhisarlarını harekete geçiren ruhu birbirinden ayrıt etmek
gerekir.13
2.3- Cumhuriyet Döneminde Tütün:
Devletlerin tütünden elde edecekleri geliri fark etmeleri ve bu gelirin önemli bir
miktarda olması nedeniyle tütün kullanımı ve tarımı teşvik edilmiştir. Böylece devletler
tütünle ilgili düzenlemeler yapmış, tekeller kurmuş, vergiler almışlardır. İlk sigara 1844
yılında Fransa. da yapılmıştır. Sigaranın yayılması da 1856 Kırım harbinden sonra olmuştur.
Tütün Türkiye ye 1601-1605 yıllar arasında gemici ve tacirler tarafından İstanbul yolu ile
gelmiştir. Osmanlı döneminde 1678 yılında tütünden ilk defa vergi alınmaya başlanmıştır. Bu
yıllarda tütünle ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmış, tütün gümrükleri kurulmuştur.
1826 yılında askeri masrafları karşılamak için tütün tekrar ele alınmış, Osmanlı Devleti
döneminde en önemli gelişme 1861 yılında başlamış, tütünün inhisar şeklinde idaresi 1862
yılında çıkarılan bir nizamname ile kabul edilmiştir.1872 yılında Devlet İnhisarı kurulmuştur.
1883 yılında da İnhisarların işletilmesi hakkı Fransız Reji Şirketine verilmiştir. Böylece uzun
yıllar sürecek bir dönem başlamıştır. 1923 yılına kadar çeşitli kanuni düzenlemelerle tütün
üretimi, tarımı ve ticareti devam etmiştir. I.İktisat Kongresinde Reji Şirketinin kapatılması
kararlaştırılmış, 1 Mart 1923.de Devlet İnhisarı şekline gelmiştir. 1926 yılında 907 sayılı
kanunla ülkemizde uzun yıllar sürecek devlet tekeli tamamen başlamıştır.14 Bu tarihten sonra
Türkiye.deki tütün tekeli üzerinde zaman zaman çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 5 Haziran
1930 tarihinde çıkarılan, 1701 sayılı Tütün İnhisarı Kanunu ile tütün tarımı, işlenmesi, nakli,
ticareti ve fabrikasyon safhalarının düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Yapılan düzenlemelerin
yeterli olmadığı görülmüş ve 10 Haziran 1938 tarihinde 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı
Kanunu kabul edilerek 26 Ekim 1938 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Zamanla tütüncülükteki
gelişmelere cevap veremez hale gelen bu Kanun da yürürlükten kaldırılarak 1969 yılında
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu kabul edilmiş, bu Kanunla ilgili Tütün ve Tütün
Tekeli Tüzüğü 1975 yılında çıkarılmıştır. Yapılan bu yasal düzenlemeler de 2002 yılına kadar
devam etmiştir15
- Refii Şükrü Suvla, Türkiye Tütün İnhisar İdaresinin Devlet Maliyesi ve Ulusal Ekonomi Bakımından
Ehemmiyeti ve Yabancı Tütün İnhisarları ile Mukayesesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, II (
1936), s.78
13
- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s.. 5
14
-Dokuzuncu Kalkınma Planı İçki, Tütün Ve Tütün ürünleri Sanayi Özel İhtisas II. Komisyonu raporu ( 2004),
s.4
15
- Dokuzuncu Kalkınma Planı İçki, Tütün Ve Tütün ürünleri Sanayi Özel İhtisas II. Komisyonu raporu ( 2004),
s.5
12

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 715

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
Tütüncülüğünü önemli ve randımanlı bir duruma getirmek için önemli bazı tedbirler
alınarak ülke ekonomisine gereken katkıların temini sağlanmıştır. Bu amaçla yapılan
çalışmaları bakmamız gerekmektedir.
Tütün cinsinin Islahı: Türk tütünün yüksek evsafını korumak ve bir kat daha yükseltmek
için önce tütün tohumu ile işe başlamak gerekiyordu. O zamana kadar tütün ile meşhur olan
ülkemizde tütün ekimi fenni surette inceleyip uygulayan bir enstitü yoktu. 1927 yılında teknik
ziraat işleri ile meşgul olmak üzere bir “Ziraat Fen Şubesi” ve birde bu şubenin gözetiminde
çalışacak bir “Tütün Enstitüsü” kurulmuştur. Tütüncülüğe ülkemizde ilk defa olarak fenni
bakımdan inceleyen bu şube ve Enstitünün yaptığı işler şunlardır:16
1- Tütün ıslahı; bakım, toplama, kurutma ve denkleme usullerinin tespiti ve ıslahı.
2- Muhtelif menşeli tütünlerin fermantasyon hususiyetlerini incelemek.
3- Tütün hastalıkları ile mücadele.
4- İyi ve kaliteli tohum üretmek ve dağıtmak.
5- Fenni çalışma ve araştırmalarda sonucu elde edilecek verilerin yayınlanması.
6- İşin mütehassısı eksper yetiştirmesi;
7- Ülkenin muhtelif mıntıkalarında kurulmuş ve daha sonra kurulacak olan ıslah,
deneme ve örnek tarlaların idaresi ve fenni faaliyetlerin denetimi;
8- Elde edilen sonuçlardan ekicilerin istifadesini temin etmek;
Tütün Enstitüsü’nün tohum, biyolojik ve kimyevi tahlil işleri ile meşgul olan üç
Laboratuar kurulmuş ve çalışmalar sonucu tütün ekicileri her bakımdan istifade edilmesi
sağlanmıştır. Islah edilmiş tohumların Samsun mıntıkasında halka parasız olarak dağıtımına
başlanmış ve dağıtılmaya devam edilmiştir. Diğer tütün ekilen mıntıkalardaki ıslah ve deneme
çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığında, dağıtıma başlanmıştır.
Cumhuriyetten önce tütün işleri hükümetle müşterek menfaatli Reji İdaresi tarafından
inhisar şeklinde idare ediliyordu. Şirket ne halka ne de hükümeti memnun etmemişti. İnhisar
usulü uygulanmasına rağmen bu usulden mali bir amaç ve fayda elde edilmesi gerektiği halde
bunu şirketin hakkıyla temin edemeyeceği anlaşılıyordu.
Tütün işlerinden kötü sonuçlara alınması ve bunun inhisar suretinde idaresinden değil,
devlet inhisarları olmayıp bir şirket inhisarı olmasında ileri gelmekteydi. Bu durum karşısında
hükümet, 1923mukaavelnamesinin sekizinci maddesi ile, arzu ettiği takdirde şirketin kırk
milyon frank olan sermayesini nakden vererek şirketin bütün hukuk ve vazifesine sahip olma
hakkına aldı. Hükümet 1925 yılı Mart ayı başından itibaren bu yetkisini kullanacağını Maliye
Vekaleti vasıtasıyla 1924 yılı Teşrinievvelinde reji idaresine tebliğ etti ve bu suretle tütün işleri
ile Reji İdaresi’nin ilgisini kesti. Bundan sora 26 Şubat 1925 tarihli ve 558 sayılı kanunla tütün
ve sigara kağıdı inhisarının bir yıl müddetle doğrudan doğruya hükümet tarafında işletilmesi
için geçici bir idare teşkil edildi. Bu bir yıl için Hükümet inhisarının elde ettiği gelir
beklenenden fazla oldu. Bunun için geçici idare 8 Şubat 1926 tarihli kanunla, 1930 yılı sonuna
kadar uzatıldı. 31.5.1930 tarihli 1660 sayılı kanun gereğince Tütün İnhisarı hükmü şahsiyeti
haiz ve geçici bütçeli bir devlet idaresi olarak teşkil edildi.17

2.4-Türkiye Tütün İdaresinin Milli Ekonomi Bakımından Önemi
1926 yılından itibaren Türkiye’nin ihracatının önemli bölümünü zirai maddeler teşkil
etmekte idi. Tütün de bunların başında bulunmaktaydı. 1926-1934 yılları arasında harici tütün

- Refii Şükrü Suvla, Türkiye Tütün İnhisar İdaresinin Devlet Maliyesi ve Ulusal Ekonomi Bakımından
Ehemmiyeti ve Yabancı Tütün İnhisarları ile Mukayesesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, II (
1936), s.87
17
- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s.2
16
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satışının genel ihracatta oynadığı rolü bize en açık bir şekilde ticaret bilançosu istatistikleri
ortaya koymaktadır.18
Yıl
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Genel İhracat
Milyon lira
186.5
158.5
173.5
155.2
151.5
127.3
101.3
96.2
92.2

Tütün İhracatı
Milyon lira
67.5
44.0
54.2
40.9
43.1
28.9
27.0.
21.0
12.7

Tütünün
Genel
İhracattaki oranı
% 36
% 28
% 31
% 26
% 28
% 23
% 27
% 22
% 14

2.5-Devlet İnhisarlarının Verdiği Sonuçlar:
1- Reji İdaresi’nin son yılı olan 1924 senesinde bütün Türkiye dahilindeki satış miktarı
22.980.000 kilo ve tutarı 10.480.000 lira kadardı. Bu miktar 1933 yılı satışlarından yaklaşık
olarak dört kat azdır.
2- Reji Şirketi zamanında kaçakçılık adeta bir sanat hainli almıştı. Bu nedenle Rejinin
sattığı tütün miktarı nüfus başına yılda 300 gramı geçmiyordu. Devlet tütün inhisarı devir
aldıktan sonra satış miktarı nüfus başına 800 gram olmuştu. İnhisarların devlet idaresine intikal
etmesi üzerine halkın kaçağa karşı olan ilgisinde büyük bir değişiklik meydana gelerek,
Hükümetin de tütün memurları kaçak takibinde görevlendirmesi ve kanun gereğince kaçak
suçlarının ayrıca seri ve şiddetli takibe tabi tutulması nedeniyle, ülkede kaçakçılık hayli azalmış
ve maddi ve manevi tedbirlere 11925 yılından itibaren iktisadi bir tedbir olarak, köy ve kasaba
halkı için dört ve altı kuruş fiyatla ucuz sigaralar çıkarılarak kaçağı asgari dereceye indirilmesi
mümkün olmuştur. Tütünün bandrol inhisar usulüyle idare edildiği ülkelerin hiç birinde 1925
yılı ve sonrası yıllarda bu kadar ucuz tütün ve sigara satılmaktaydı.19
3-Reji İdaresi Kaçağı men edemediği ve önemli miktarda satış da yapamadığı için
köylüden satın alıp imalata ayırdığı yaprak tütünde mahdut bulunuyordu. Alınan
tütün yaprakları ise yalnız Cibali Tütün Fabrikasında işletiliyordu. 1923 yılı imalatı 3.000.000
kiloya bile varamamıştı. Hükümet inhisarları devir aldıktan sonra fabrika ve atölyeler
çoğaltılmak suretiyle, bütçemizin en önemli gelirlerinden biri olan tütün inhisar, hasılatını
artırmış ve aynı zamanda köylüden daha çok tütün satın alarak ülke iktisadının gelişmesinde rol
oynamıştır.
4- Reji idaresine nazaran devlet inhisarının fazla satış yapmaması, ülkenin daha
Ekonomik yönden zarar uğraması yanında tütüncülüğün gelişimini etkilemiş, depolama
hizmetlerinde çok fazla işçi çalıştırarak zarar sebep olmuştur. Reji İdaresi zamanında şirketin
imalathane ve bakım evleri, fen ve sıhhi şartlardan mahrum, bir takım köhne binalardan
ibaretti. İnhisarlar İdaresi işletme ve bakım evlerini esaslı bir surette ıslah ederek işçinin rahat
çalışacağı ve kaliteli imalatın yapılmasını sağlayacak işletme atölyeler meydana getirmiştir.
İnhisarları idaresi, tütün işletmeciliğini devir aldıktan sonra satın aldığı ve yeniden inşa ettiği
işleme evleri ve kapasitesi aşağıda belirtilen seviyeye çıkarılmıştır.
Yeri
İstanbul ( Şemsi Paşa)
18
19

Kilo
3.000.000
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“
( Paşa limanı)
Samsun
Polathane
Ödemiş
Bursa
Adana
Balıkesir
Gönen
Milas
Kırklareli
Uzunköprü
Akhisar
Tire
Urla
Gündoğdu

1.500.000
1.500.000
600.000
500.000
350.000
300.000
40.000
120.000
140.000
140.000
140.000
140.000
100.000
140.000
140.000

Reji idaresinin son yıllarında en çok işlediği tütün miktarı üç milyon kilo olup,
inhisarların devrinden sonra İzmir, Adana tütün fabrikalarının eksikleri tamamlanarak hızla
üretime geçilmiş ayrıca, Urfa ve Bitlis’te mahalli tütünler için atölyeler açılmış, inhisar
depolarında yarısı kadın olmak üzere yaklaşık olarak dokuz bin kişi çalıştırılmaya
başlanmıştır.20
5- Devletin tütün işçiliğini kendi eline almasıyla birlikte halkın menfaati esas alınmak
suretiyle ülkenin iktisadi ve toplumsal menfaatlerini de beraber yürüten şu tedbirleri almıştır.21
a- Tütün yetiştiren mıntıkalarda önemli miktarda tütün alan İnhisar İdaresi, tütün fiyatlarında üreticinin durumu devamlı ön planda tutulmaya çalışılmıştır.
b- Tütün ekicisine kredi vermek suretiyle desteklenmiştir.
c- Tütün ziraatının ıslah ve gelişmesi için Maltepe ve Samsun’da tecrübe yerlerinde
Tohum ıslahı ile uğraşılarak elde edilen temiz ve iyi cins tohumlar ekicilere dağıtılmıştır.
d- Tütün ekicilerini bilgilendirmek üzere, çeşitli mıntıkalar göre ziraat usulleri ile
Tütün hastalıklarına karşı alınacak tedbirleri gösterir yayınlar yapılarak üreticiler
bilgilendirilmeye çalışılmıştır.
e- Tütünlerde meydana gelen hastalıklar hakkında özellikle batı Anadolu’da görülen
“Akdamar” hastalığına karşı, İnhisarlar idaresinin fen şubesi tarafından yapılan araştırma
sonunda elde edilen usulle mücadele yapılmış ve bu sayede milyonlarca kilo tütün zayi
olmaktan kurtarılmıştır.
f- Enfiye ile pipo tütünü imal edilerek satışa sunulmuş, bu üretimlerin ithali
Kısıtlanmıştır.
g- Fabrikalarda çalışan işçilerin sağlık ve diğer ihtiyaçları ön planda tutulmuş ve işçi
sağlığını tehdit eden tütün tozları aspiratörler vasıtasıyla dışarı atılmıştır.
Aspiratörler vasıtasıyla dışarı atılarak, işçi saplığına önem verilmiştir. İşçi çocuklarına Cibali
ve İzmir fabrikalarında çocuk yuvaları açılmış ve bu çocuklara özel eğitim verilmeye
başlanmıştır.
Tütün imalatı Reji İdaresi zamanında yetersiz olarak faaliyet yürütmekte idi. İnhisarlar İdaresi
kurulduktan sonra imalat işlerinde yapılan ıslahat fabrikasyonu eskisi ile kıyaslanmayacak
şekilde geliştirilmiş ve günün teknik şartları esas alınarak, imalat araçları artırılmıştır. Bu
durumu açıklamak için altta belirtilen verilere bakmak yeterli olacaktır.
20
21
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Reji İdaresi Dönemi
Sigara makinesi
35
Kıyım makinesi
Paketleme makinesi
12
Tütün paketleme makinesi 11

Tekel ve İnhisarlar İdaresi Dönemi
91
41
48
51

2.6 -Tuz
Ülkenin muhtelif bölgelerine dağılmış olan tuz kaynakları içerisinde en önemlisi İzmir
civarındaki Çamaltı tuzlası ile çok zengin bir tuz kaynağı olan Koçhisar Gölü’dür. 1930 ‘u
yıllarda 250.000 ton tuz üretimi 170.000 tonu, Çamaltı tuzlasından, 30.000 tonu da Koçhisar
tuzlasından temin edilmekte idi.
Tuz inhisarının Düğünü Umumiye İdaresi tarafından idare edildiği zamanlarda, ülkenin
her ne kadar önemli miktarda üretimi gerçekleşmiştir. Ancak üretim tarzı tamamen iptidaidir.
Devlet inhisarına geçtiği sırada tuz dört şekilde bulunmakta idi.
1- Deniz tuzu
2- Göl tuzu
3- Memba tuzu
4- Kaya tuzu
Tuz üretimi devlet inhisarına geçtikten sonra, iptidai şekilde üretilen tuz kaynakları, ülkenin
gelişmesine paralel olarak tuz endüstrisini kurmuş saf bir gıda maddesi üretimini
gerçekleştirmiştir. İdare evvela tuzları tasfiyeye tabi tutmakla başlamış, terkibinde az sodyum
veya fazla oranda yabancı maddeler bulunan kullanılmaya elverişli olmayan tuzlaları
kapatmıştır. Tuzlalarda çalışana işçilerin yaşama şartları da ıslah edilmiş, Çamaltı, Yavşan ve
Kaldırım tuzlalarında işçilere mahsus olmak üzere konut, hastane, okul inşa edilmiştir. Ayrıca
işçilerin faydalanması amacıyla sinema salonları, spor sahaları ve deniz boynaları yapılarak
işçilerin hizmetine sunulmuştur.
Eskiden mutfak tuzları temizlenmeden ve kurutulmadan hemen değirmenlerde öğütülüp
piyasaya sevk edilirdi. Çamaltı tuzlasında kurulan mükemmel bir tesisat vasıtasıyla oldukça
ince ve beyaz sofra tuzu üretimi gerçekleşmiştir. Burada üretilen daima kuru kalan ve
topaklanmayan sofra tuzları ülkenin büyük bir noksanını gidermiştir.
Ülkenin tuz üretiminin gerçek ihtiyaçlarını karşılamadığını gören idare, fiyat yüksek
olduğu için ihtiyaç oranında tuz sarf edilmediğini tespit etmiş, fiyatlarının indirilmesine karar
vererek 2762 sayılı kanunla 1935 yılından itibaren tuzlada altı kuruştan üç kuruşa indirilmiştir.
Köylünün ihtiyacı düşünülerek yapılan bu indirim sonucunda tuz satışı önemli oranda artmıştır.
Bu duruma göre:
a-Bilhassa hudutlardan mani olmak için 1518 sayılı kanunla satış fiyatları maliyet
fiyatlarına indirilmiştir. Halka ve hayvanlara ucuz tuz teminine çalışılmıştır.
b-Tuz satışında ilk adım olarak ülkenin en çok hayvan yetiştiren mıntıkalarından biri
Olan Kars ve Beyazıt havalisine tuz ihtiyacını temin eden Kağızman ve Kulp tuzlarlında satış
fiyatı altı kuruştan üç kuruşa indirilmiştir.
c-Balık, zeytin ve peynirin yabancı ülkelere ihracını temin etmek ve bunlara ait sanatları
teşvik etmek amacıyla ihraç edilen, balık, peynir ve zeytin’e muayyen oranda sarf olunan tuzun
kilosu beş kuruş pirim verilmesi esası 1518 sayılı kanunla kabul edilmiştir.
Halkın, hayvanların ve sanayinin tuz ihtiyacını daha kolay ve daha ucuz temin etmek
amacıyla gerekli olan çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir.22
Türk tuzlarının evsaf ve temizlik itibarı ile bir çok yabancı tuzlara göre üstün kalitede
olması, dış piyasada Pazar bulmasına neden olmuş ve ihracat miktarı, devamlı olarak artış
göstermiştir. Başlıca tuz alıcıları Japonya ve Yugoslavya, Suriye ve kuzey Avrupa
22

- B.C.A. (Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti’nin 25.7.1932 tarihli raporu), Dosya: 030-10/179-238-10, s , 6-7

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 719

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
ülkelerinden bazılarına tuz satışı yapılmıştır.Harici satış toplamı 1937 yılında önemli randa
artarak 120.000 tona ulaşmıştır.23

2.7- İspirto ve İspirtolu İçkiler
Cumhuriyetten önce ispirto ve ispirtolu içkiler, küçük sanatlar halinde bulunuyordu.
Şarap, likör fabrikaları mevcut olmadığı gibi, rakı imalatı da küçük sermayeler tarafından
iptidai bir şekilde yapılmakta idi. Ülkeye her yıl yaklaşık olarak 14.15 milyon kilo ispirto
girerdi. Düğünü Umumiye İdaresinin yıllık raporlarında da belirtildiği gibi, bu ispirtoların çoğu
rakı ve konyak gibi ispirtolu içkiler yapılırdı. İmal şekli çalkalama dediğimiz iptidai usulden
ibaretti. Rakı ve konyak, ithal fiyatı belli olmayan ispirtolar sulandırılarak ve içerisine esans,
boya gibi bazı kimyevi maddeler karıştırılarak çalkalama suretiyle imal edilirlerdi. İstiklal
Harbi sırasında, ispirto ve ispirtolu içkiler “Rusumu Varıdatı Mahsusa İdaresi” vasıtasıyla eski
usulüne uygulanmasına devam edilmiş ve men-i müskirat kanununu üzerine bu faaliyet yalnız
İspirto işleri kalmıştı. Daha sonra çıkarılan 790 sayılı kanun ile Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde
ispirto ve ispirtolu içkilerin imalatı ve hariçten ithalsi hükümetin inhisarı altına konulmuş ve bu
inhisarın kısmen veya tamamen bir şirkete devri suretiyle idaresi için hükümete yetki
verilmişti. Hükümet bu yetkiyi müskirat inhisarının işletmesini bir şirkete ihale etmişti. Bu
şirket hükümette birinci yılda yedi milyon lira verecekti. Fakat şirket ilk yılda taahhüdünü
yerine getirmediğinden faaliyeti durduruldu. Bu durum üzerine 1071 sayılı kanun ile doğrudan
doğruya Hükümet İnhisarı şeklinde 26 Şubat 1927tarihinde idareye başlanılmıştır.24
Bir yandan kaçak içkileri men etmek diğer yandan da imalatı ülke mahsullerinden üzüm, incir,
ve diğer meyvelerden yapılmasını sağlayarak, dışarıdan ispirto ve ispirtolu içki ithalini
durdurma aşamasına gelmiştir. Bu konuda yapılan çalışmaları şöyle özetletmek mümkündür:
a- Devlet İnhisarının kurulduğu 1927 yılından itibaren bütün rakılar ülke mahsulleri
İle üretimini sağlamıştır. 1927, 1928, 1930, 1931 ve 1932 yılları zarfında toplam olarak kırk bir
milyon kilo üzüm ve yirmi üç milyon kilo incirden belirtilen üretim gerçekleştirilmiştir.
b-Ülkenin ihtiyaç duyduğu ispirtolar, şeker fabrikaları tarafından üretilmeye
başlamasıyla, hariçten ispirto ithaline ihtiyaç kalmamıştır.
c-Topraklarımızın şaraplık üzüm yetiştirmeye elverişli olduğu ve Düğünü Umumi
idaresi zamanında şarap üretildiği dikkate alınarak, Tekirdağ’da bir şaraphane kurulmuştur.
Bundan başka yabancı ülkelere şarap ihraç edenlere prim verilmek suretiyle şarapçılığın
gelişmesi himaye edilmiştir.
c- Rakının en önemli ham maddesi anason’dur. 1927 yılından önce rakılar genellikle
Hariçten ithal edilen anatol hammaddesi ve anason yağı kullanılırken, İnhisarlar idaresinin
teşekkülünden sonra imalat yalnız yerli anason kullanılması sağlanmış, çok iyi cins anason
yetiştiren Çeşme ve havalisi üreticilerine avans verilerek anason ekimi teşvik edilmiştir
d- İspirtolu içkiler imalatı için Hükümet İnhisarı’nın meydana getirdiği fabrika ve
İmalathaneler şunlardır:
1234-

23
24

Paşabahçe’de ispirto tasfiyehanesi ile rakı ve suma imalathanesi;
Mecidiyeköy’de likör fabrikası;
Tekirdağ’da şarap fabrikası;
Diyarbakır, Gaziantep ve Mersin’de rakı imalathaneleri.
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Yukarıda belirtilen faaliyetlerden sonra ispirto ve içki durmuş sadece viski ithali
yapılmaktaydı. İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarının hükümete intikalinden sonra geçen altı
yıllık müddet zarfında satılan soma rakı, şarap, konyak ve diğer içkilerin miktarı yüz derecelik
litre ile yirmi beş milyon litreye yakındır.25
2.8-Barut ve Patlayıcı Maddeler
Türkiye Cumhuriyeti İnhisarlar İdaresi teşekkülü içerisinde bulunan inhisarlardan biride
barut ve patlayıcı maddeler inhisarıdır. İmparatorluk döneminde Tohane-i Amire Müdürlüğü
tarafından idare edilmekte idi. 1340/1924 yılında askeri fabrikalar Müdüriyeti Bütçe Kanununa
dahil edilerek, “av mühimmatı ve av saçması inhisarları” başlığı altında bütçe içerisine
alınmıştır. 28 Teşrinisani 1341 (Kasım1925) tarih ve 672 sayılı kanunla bunlar hazine
menfaatine uygun olarak işletilmesi için Maliye Vekaleti’ne devredilmiştir. Maliye vekaleti bu
inhisarları en iyi bir şekilde işletme çarelerini aramış ve bu amaçla bunların işletilmesini
ihaleye çıkarmıştır.
İlk önce revolver fişeği ve av mühimmatı inhisarlarının 3 Haziran 1926 tarihinde ve
sonra barut ve çeşitli patlayıcı madde inhisarının 8 Eylül11926 tarihinde ihale edilmiştir.
Maliye Vekâleti hazırladığı şartnameler uyarınca bu ihalelere katılacak firmaların Türk
Anonim Şirketi olması şartı esas alınarak, belirtilen inhisarlar ayrı ayrı Türk Şirketlerine ihale
edilmiştir. Şirketler şartnamelerindeki taahhütleri gereğince, her tarafta satış teşkilatı kurmakla
beraber, bazı yerlerde ve küçük Yozgat’ta barut ve patlayıcı madde, İstanbul Haliçte
Silahtarağa civarında av ve revolver fişekleri ile ayrıca bir av saçma fabrikası inşaatına
başlayarak bunlardan av saçma fabrikası inşaatı 1929 yılında bitirilerek faaliyete sokulmuş,
patlayıcı madde fabrikasının kara barut kısmı hariç olmak üzere diğer kısımları 1931 yılı
Teşrinisani başsında bitirilerek tecrübe imalatına başlanmıştır. Fişek fabrikası da tamamlanarak
1931 yılı sonunda faaliyete geçmiştir.
Barut inhisarı şirketinin barut ve patlayıcı madde satışları 1929 yılına kadar tedrici
olarak yükselerek 1929 yılında 707 tona ulaşmıştır. Fişek inhisarı şirketinin satışları 1929 yılına
kadar muntazam bir yükselişle 1930 yılında üretim faaliyetleri armış ancak 1931 yılında
üretimde kısmı bir oranda azalma görülmüştür.26 Av saçması satışları 1928 yılından itibaren
devamlı artış görülmüş ve 1929 yılına gelindiğinde üretim ve satışları da belirlenen hedefe
ulaşılmıştır. 1930, 1931 yıllarında satışlarda düşüş meydana gelmesi nedeniyle, şirketlerin 1930
yılı ile 1931 yılı sonunda, hazineye karşı taahhütlerini yerine getirememeleri nedeniyle mali
vaziyeti düzeltmek amacıyla 16 Nisan 1931 tarihinde, Maliye Vekâleti ile şirketler arasında
yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Bu yeni sözleşme uyarınca yapılan çalışmaları değerlendiren
Maliye Vekaleti, çalışmaları yetersiz görmesi nedeniyle sözleşmeler fesih edilerek, inhisarların
işletmesi, “Barut Ve Patlayıcı Madde, Fişek Ve Av Mühimmatı Ve Av Saçması İnhisarları
İşletmesi Geçici İdaresi” teşekkül edilen yeni idareye devredilmiştir. Devlet inhisarı şeklinde
idareye başlayan yeni idare, ilk iş olarak satış usullerini Hükümet İnhisarı şekline uygun olarak
düzenlemeye gitmiş ve barut, fişek fabrikalarının eksiklikleri gidermeye çalışılmıştır. Yapılan
düzenleme sonucunda fabrikaların dinamit üreten kısmı tam randımanla çalışmaya başlamış,
kara barut üretim tesislerinde yapılana yenilendirme çalışmaları sonunda iyi cins barut
üretimine başlanmıştır. Fişek fabrikasındaki eksikliklerin giderilmesi yanında, çalışan işçilerin
eğitimden geçirilmesi ve yeni üretim tezgahlarının satın alınması ile Teşrinievvel 1932 ayından
itibaren bu fabrikada da üretim faaliyetleri normal seyrine kavuşmuştur. Yenileme çalışmaları
sonucunda av saçması fabrikasında da üretim hedeflenen seviyeye ulaşmıştır. 1932 yılında
fabrikalarda:379.767.12 lira maliyetinde 980.422.81 lira değerinde ticari malzeme üretilmiş, bu

25
26
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harcamaların önemli bir bölümü, henüz fabrikalarımızda üretilmeyen patlayıcı madde temini
için dış satın almada kullanılmıştır.27
1859 tarihinde “Rüsumat emaneti” ismiyle bugünkü gümrük teşekkülünün esası
kurulmuştu. Bu kuruluşla beraber “Gümrük idaresine uğramadan ve resimlerini vermeden mal
girme ve mal çıkmasını men etme göreviyle “Muhafaza Memurluğu” ismi adı altında bir
teşkilat vücuda getirilmişti. İlk muhafaza teşkilatı yalnız İstanbul limanında çalışan ve İstanbul
Gümrük Nazırlığına bağlı bir deniz muhafazası halinde kurulmuş ve başına” dört çift ağası”
unvanı ile Halit ağa getirilmişti. Yavaş yavaş Osmanlı Devleti’nde meydana getirilene 17
Rüsumat Nazırlığı’nda muhafaza teşkilatı da kurulmuş ve 1881 yılından itibaren 22 yıl bu
teşkilat çalışmalarına devam etmiş ancak bazı gümrük resimlerinin Düğünü Umumiye
idaresince tahsilini başlaması nedeniyle yeni bir teşkilatlanma meydana getirildi.
Düğünü Umumiye İdaresi kendi tahsil ettiği gümrük resimlerinin kaçakçılığına mani
olmak için kendisine bağlı özel bir muhafaza teşkilatı kurmuş ve aynı zamanda devlet
muhafaza teşkilatının kendilerine yardımcı olmasını da sağlamışlardı. Bunu temin edince;
Devlet Muhafaza Teşkilatı’nın masraflarının % 40 Düğünü Umumiye idaresine , % 60 devlete
ait olmak üzere bu teşkilatı da düzenleme yoluna girmişlerdir. Bu düzenlemede Başmüfettiş,
Müfettiş, merkez memuru, merkez memur muavini, deniz muhafaza müdürü, sahil muhafaza
müdürü, isimleriyle bir takım idari makamlar vücuda getirilmiş ve muhafaza teşkilatını hem
sayı hem de görev kapsamını genişletilmişti. 1889 da deniz kuvvetlerine iki istimbot ilave
edilmiş ve 1909 da da “Vazife” adında bir yat ile altı da balıkçı gemisi bu teşkilata dahil
edilmişti.
1914-1918 yılları arasında I. Cihan Harbi’nde ise deniz vasıtaları askeri kuvvete dahil
edilmiş olduğundan Muhafaza Deniz faaliyeti tamamıyla durmuş ve esasında normal ticarette
kalmamış o9lduğundan muhafaza teşkilatı faaliyeti sınırlı bir çerçeve içerisinde faaliyetine
devam etmiştir. 1918 den 1922 yılına kadar Milli Mücadele yıllarında düşman işgali altında
kalan kısımlarda muhafaza teşkilatı için kara bir devir, diğer yerlerde ise Milli Mücadele
vazifelerini ifa eder bir durum almıştı. Bu duruma göre 1859-1923 yılına kadar devam eden 64
yıllık muhafaza tarihi:
1- Mahdut bir hüviyetle devlet gelirini kaçaktan korumaya çalışması;
2- Düğünü Umumiye hesabına milli kaynakları istismar edilmesine yardım etmeden
ibaret olduğudur.
Kapitülasyonlarını kaldırılması milli bir ekonomik sistemin kabulü ve buna uygun
olarak iç ticaret ve sanayinin geliştirilmesi faaliyetleri, döviz durumu, gümrük tarifelerinin milli
ekonomiye uygun şekil alması,takas ve kliring usulleri, altın meskukatın ve altının merkez
bankalarına kapanması, bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de büyük hedefler taşıyan
büyük kaçakçılık hareketlerine, dolayısıyla yol verdi. Bunu karıyla beraber milli şuur ve
hüviyeti de öldüren uyuşturucu madde kaçakçılığı da eklendi. 1931 yılında milli ekonominin
gelişmesini sağlamak için gümrük tarifelerinde yapılan düzenleme ve kontenjan usulünün
ihdası, kaçakçılığa yol açacağı düşünülerek bu kaçakçılığı önlemek amacıyla bütün takip
kuvvetleri askeri bir teşkilata,, bir kumandaya bağlandı. 1931” yılında bütün devlet
kaçakçılığını takip vazifesiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’ne bağlı olmak üzere “Gümrük
Muhafaza Genel Komutanlığı” teşekkül ettirildi aynı zamanda kaçakçılık suçlarına ağır
cezaları içeren 1918 sayılı kanun çıkarıldı. Çıkarılan kanunun uygulanmasını sağlamak
amacıyla “İhtisas Mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelerin Suriye sınırında olanları da “Askeri
İhtisas Mahkemeleri” haline getirildi, ayrıca bazı sınırlar askeri muhafaza kıtalarına devredildi.
Komutanlığın kuruluşunun altı yıllık faaliyetinin özeti şöyledir:

27
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Yakalanan

Sayısı

Kaçakçı (sağ olarak)
“
ölü olarak

40783

Silah
Mermi
At
Eşek
Deve
Öküz
Kesim hayvanı
Kaçak motoru
İpekli eşya
Yünlü eşya
Pamuklum eşya
Eski elbise

1337
30102
3054
8523
941
1138
28943
231
42823 kilo
40404 kilo
2282753
14335 ad.

Şeker
150303 kg.
Gaz
91310 lt.
Döviz kaçağı olarak Tl.
187595
Oyun kağıdı
2345 deste
Tuz
260398 kg.
Tütün
188581
Sigara kağıdı
17157158 df.
Çakmak
6370 ad.
Çakmak taşı
502782 ad.
Kibrit
103838
İspirtolu içkiler
48536 şişe
Uyuşturucu madde
11788 kg.
Uyuşturucu madde imal yeri
26
Cumhuriyet dönemine intikal şekliyle ve bu devirdeki safhalar yukarıda özet olarak ele
alınan İnhisar İdarelerinin işleri daha yakından takip ve yönlendirmek üzere 1931
Kânunuevvel/Aralık sonunda Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti teşkil olunmuştur. Devlet
tarafından işletilen inhisarların idarelerini birleştirme konusundan uzun müddetten beri mevcut
düşünceler1932 yılında uygulanmaya konularak tütün, tuz ve müskirat inhisarları
birleştirilmiştir. Barut ve patlayıcı madde, fişek ve av malzemesi ile sav saçması inhisarları
şirketlerinin tasfiyeleri bitip bu işlerin kesin idare şekli faaliyete geçince, bunların idaresi de
diğer inhisarlardaki ile birleştirilmiştir. Birleştirme işlemleri, Devlet inhisarlarının bir sistem
dâhilinde idare edilmelerini mümkün kılmak ve bu sebeple faydalı olmakla beraber, gerek adet
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ve maaşından ve gerekse diğer masraflardan önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. İnhisarların
idaresini daha uygun bir hale getirmek için yabancı mütehassıslar getirerek, idarenin ıslah ve
düzenlenmesi için raporlar hazırlattırılmıştır. Diğer taraftan ülkemizde iyice kök salan devlet
inhisar sistemine esaslı kanuni istikamet vermek ve bu teşkilatta çalışan memurları daha verimli
çalışmalarını sağlamak için çeşitli kanunlar ve bu kanunlara dayanılarak yönetmelikler
çıkarılmıştır. 1933 yılında yürürlükte bulunan tütün inhisarı kanunu, çiftçiye, tüccara ve devlete
en yararlı şekle koymak üzere her üç kesim temsilcilerinden meydana getirilen bir komisyon
tarafından hazırlanan proje, kanun metni haline getirilerek, TBMM’ne sunularak
kanunlaştırılmıştır.
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin teşekkülünden sonra madenci ve avcılar lehine
yapılan bazı çalışmalar:28
Malzemenin cinsi (kilo olarak)

Maliyet fiyatı

Gom I
Gom II
Gom III
Jelatin
Gamzit
Grizitin roş
İki kordelalı fitil (m. olarak)
Tek kordelalı fitil (m. olarak)
Üç katlı katranlı fitil (m. Olarak)
İki katlı katranlı fiti (m. Olarak)
Kapsül no. 6 ( adet olarak)
Kapsül 8 numara (adet olarak)
Elektrikli kapsül
Emniyetli tutuşturucu (adet olarak)
Taş barutu birinci kalite (kg.)

350 kuruş iken madencilere
325 “
“
“
295 “
“
“
295 “
“
“
285 “
“
“
260 “
“
“
10.375 krş. İken madencilere
7.875 krş. İken madencilere
5.875 krş. İken madencilere
5.373 krş. İken madencilere
3.25 krş iken madencilere
4.25 krş. İken madencilere
20 krş. İken madencilere
9.875 kuruş iken madenciler
212 kuruş iken madencilere

Madencilere maliyet üzerinden
yeni Satış Fiyatı
190 kuruşa indirilmiştir.
180 kuruşa indirilmiştir.
160 “
“
160 “
“
145 “
“
140 “
“
8 “
“
6 “
“
5 “
“
4 “
“
3 “
“
4 “
“
15 “
“
6 kuruşa indirilmiştir.
120 kuruşa indirilmiştir.

Taş barutu ikinci kalite (kg )

182 kuruş iken madencilere

110 kuruşa indirilmiştir.

Malzemenin cinsi
Birinci av barutu (kg.)
İkinci av barutu (kg.)
Kara barut için boş kovan (paket
olarak
Adi yüzlük boş av kovanı
Dolu av fişekleri (adet)
Onar tanelik kutularda
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Av saçması (kg. olarak kiloluk ve
yarım kiloluk kutularda)

Eski satış fiyatı
286 krş.
231 krş.
220 krş

Yeni satış fiyatı
220 krş.
180 krş
200 krş.

210 krş.
8 krş.
8 Krş.
9 krş.
10.50 krş.
11.50 kış
12.50 krş.
70- krş.

150.krş
5 krş.
6 krş
7.50 krş.
8. krş.
9 krş.
9.50 krş.
50 krş.

Cumhuriyet kurulduktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan 11 Nisan 1334
“1918” tarihli gümrük kanunu uygulanmaya devam edilmekte idi. Uygulanan bu kanun günün
şartlarına göre yetersiz kalmakta idi. Bu yetersizlikleri şöyle sıralamak mümkündür.
28
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b- Kanunun emniyet muamelesi ile ilgili hükümlerde hileleri yeterli derecede
karşılamamakta yetersiz kalması.
b-Eşya ve resim kaçakçılığı kanununun eksik kalmış hükümleri arasında bazı
açıklıkların bulunması.
c- Hudutların kaçakçılığa karşı emniyeti için konulmuş olan hükümler, hudutların
haline ve kaçak vaziyetine nispetle noksan bulunması;.
d- Hemen yalnız kaçakçı kovalanıp bir çok durumda nakil ve vasıta serbest kalmakta
idi. Ülkeye giren kaçağın sonuna kadar kovalanması veya yakalanan kaçak ve kaçakçılar için
mahkemeden hüküm alınması, kanun un eksik hükümleri nedeniyle çok defa mümkün
olmuyordu.29
Diğer yandan:
a- Gerek tüccar ve gerek yolcu işlemlerine ait bazı hükümlerde fazla külfet verici
formaliteler bulunuyordu.
b- Aynı külfet gemilerin gümrük işlerine ait hükümlerde de mevcuttu.
c- Gümrüğün kendi yapacağı işler için zorluk veren ve gümrük idaresi menfaatine
kaçakçılık ve hilekarlıkla çarpışan memur veya ilgili şahısların bu gayretinden adeta
bıktıracak derecelere varan güçlükler görülüyordu.
d-Kanundaki bazı hükümler, başka ülkelerdeki usullere ait zıt ve fazlaca şiddetli
bulunuyordu.
Hileye yol veren açıkları kapamak, kaçağın önüne geçmek, dürüst ve düzgün çalışan
memurlarla, uygunsuzlukları idareye haber verenlerin ikramiye haklarını, çabuk verip
gayretlerini artırmak, suçluların yaptıklarını, eksik hükümler veya usul noksanlığı yüzünden
yanlarına bırakmamak,; işlerin zabıta ve emniyeti dışımda kalan külfetli formaliteleri ortadan
kaldırmak; kısaca; ahlak ve menfaat vadisinde ve hazinenin hakkı mevzusunda son derece
nezaket ve hassasiyeti bulunan gümrük sahasında halk ile idare arasındaki ilişkilerde
menfaatin doğurabileceği her türlü fenalıklardan, her iki tarafı da koruyup işleri temiz ve
düzgün yürütecek tesirli ve kuvvetli hükümler koymak ve tedbirler almak ihtiyacı belirmiş
oluyordu.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak 905 ve 906 sayılı kanunlar,
cumhuriyet idaresinin gümrük işleri üzerinde ilk hamle hareketini ifade eder. 30 Bundan başka
teşkilat günün şartlarına ve ihtiyaçlar göre düzenlenmiş; İstatistik ve Teknik Müdürlüğü
kurulmuştur. Gümrük gelirlerinin düzenli ve güvenilir olarak kontrol edilmesi ve zamanında
aylık, yıllık istatistikler çıkarılması imkânı hazırlanmış; evvelce denetime tabi tutulamayan
gümrük komisyoncuları için ilk önce bir talimatname ve daha sonra da 1903 sayılı kanunla
bunların maiyet memurlar ile tüccar müstahdemlerinin hangi şartları taşıması gerektiği ve
kimlerin gümrüklerde ne şekilde iş takip edebilecekleri belirtilmek suretiyle, hilekârlıkların
bu şekilde menine ait tedbirler alınmış; müfettişlerin sayısı artırılmış, bunlara hızla giden açık
deniz motorları ilave edilmiş; yapılış ve vaziyeti kaçağa kolaylık veren “ege” sahil mıntıkası
ile güney hududuna muhafaza alayları konularak 1510 sayılı kanunla da kaçak işleri ile bütün
devlet kuvvet ve vasıtaları ile ilgilenmiştir..
Bir tarafta bu ilerleme ve düzeltme yolunda daha hızlı adımlarla yürümek ve
uygulama sahlarında daha tesirli tedbirler almak arzusu, diğer taraftan 1923 yılından sonra
ülkenin genel iktisadi durumu ve ülkenin ithalatı kısıtlaması sebebiyle kaçakçılığın daha
menfaatli ve cazibeli bir meslek haline gelmesi ve muamele safhasında da hile ve sui istimali
artırmaya müsait olması, bu işleri daha yakından görmek ve idare etmek ihtiyacını
doğurmuştur. Bu nedenle Gümrük Vekâletinin ( Bakanlığı’nın) Yalnız Gümrük ve İnhisarlar
işlerine bakması kararlaştırılmıştır. 1906 sayılı kanun 29.11.1931 tarihinde kurulan Gümrük
ve İnhisarlar Vekaleti, ve Bakanlıkla birlikte teşkil edilerek ve aynı bakanlığa bağlanan
29
30
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Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı, ve kaçakçıyı daha iyi bir şekilde takip eden, daha
çabuk muhakeme eden, daha ziyade cezalandıran, 1918 numaralı kanun ile, görevini
suiistimal memurlardan idarenin temizlenmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 1920 sayılı
kanun, cumhuriyetin bu konularda başarma azminin göstergesi olarak görmek gerekir.31
Kaçakçılar yaptıkları işin, devletin gelirlerine, milletin ahlaki ve iktisadi bünyesine
yapacağı zararları görmemek ve kendi menfaatini milletin zararında görecek kadar bir yapıya
sahip oldukları gerçeği ortadadır. Bilhassa güney hudutlarımızdan kervanla kaçak mal
sokulmaktadır. Bu durumu önlemek için o günün şartları ve mali durumu çerçevesinde bütçe
imkanları dahilinde askeri teşkilata gereken teçhizat sağlanmış ve mevzuatta düzenlemelere
gidilmiştir. Güney hududumuzda alınan tedbirler diğer hudut ve sahillerimizde de
uygulanmasına karar verilmiştir.
1931 yılı sonlarında 1841 sayılı kanun çıkarılarak Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin
kurulması ile birlikte askeri ve sivil bütün Gümrük Muhafaza Teşkilatı Gümrük ve İnhisarlar
Vekâleti’nin denetim ve gözetimine verilmiştir. Kaçakçılıkla mücadele ile birlikte aynı
zamanda hudut ve sahillerin korunması görevini yürüten belirtilen kuvvetlere her konuda
destek sağlanmış ve rahat çalışmalarını sağlayacak yasal mevzuatlarda düzenlenmiştir.
1932 yılı başında çıkarılan 1917 sayılı kanunla “Gümrük ve İnhisarlar Komutanlığı
kurularak görevine başlamıştır. Kaçakçılığın menine dair 1929 yılında çıkarılan 1510 sayılı
kanundaki cezaların hafifliği ve hüküm verme usulünün ağırlığı, kaçakçıların cüretini artırdığı
görüldüğünden, bu kanun yürürlükten kaldırılarak yerine 1932 yılında daha ağır cezalı ve
daha çabuk hükümlü bir kanun çıkarılmış ve bu kanunla yalnız kaçakçıların mahkemesi ile
uğraşmak üzere güney hudutları mıntıkasında üç askeri ve ülkenin diğer mıntıkalarında on altı
adli ihtisas mahkemesi kurulmuştur.
Güney hudutlarımızdan sonra Adalar Denizi sahilleri ile Rize Vilayeti sahil kısmında
kaçakçılıkla daha sıkı mücadele
ihtiyacı duyulduğundan, bu sahillerde kaçakçılığın meni ve sahil emniyeti vazifesi ile
görev yapan Jandarma Bölükleri 1932 yılında bütçeye yük olmadan, kendi masrafları ile
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kadrosuna geçirilerek, sahillerimizin bu
kısımlarında bulunan Gümrük ve İnhisarların sivil muhafaza teşkilatı da askere devredilmiştir.
Bu suretle güney hudutları ile sahillerimizin bir kısmında askerileşen sivil muhafaza teşkilatı,
kendilerine mahsus yeşil-lacivert kıyafetle görev yapması sağlanmıştır. Bu askeri birlikler
takım, bölük, tabur, alay hallinde teşkilatlanmış, askeri eğitimin yanı sıra, kaçakçılıkla ilgili
eğitim verilmeye başlanmıştır.32
25.7.1932 tarihinde gümrük tarifelerinde değişiklik yapılması istenmiş ve bu amaçla
TBMM’ne Başbakanlık tarafından bir önerge verilmiştir. Değişiklik önergesi Meclis’te
görüşülerek kanunlaşmıştır.
2.9-Gümrük İdaresi Hakkında Kanun teklifi
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Müteşekkil tarife komisyonu tarafından tertip olunup Maliye Vekâletince teklif edilen
ve İcra Vekilleri Heyetinin 23/1/929 tarihli içtimaında Yüksek meclise arzı kararlaştırılan
Gümrük ithalat tarifei umumiyesi ile tarife kanunu lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası
teferruatıyla birlikte takdim olunmuştur. Muktezasının ifa ve neticesinin işarına müsaade
buyrulmasını rica ederim efendim.
31
32
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Başvekil
İsmet
Teklif Edilen Değişiklik Gerekçesi
Osmanlı imparatorluğu devrinde, gümrük resminin kıymet üzerinden istifası usulünün terki ile
yerine sıkleti müstenit mütefavit tarife sisteminin ikamesi düşünülmüş ve bu maksada göre
tertip edilen tarife projesi, harbi umuminin bir dereceye kadar bahşettiği fırsattan bilistifade
10 Mart 1332 tarihinde kanuniyete iktiran ettirilerek 1 Eylül 1332 tarihinde tatbik mevkiine
konulmuştur, Birinci tatbik senesinde elde edilen varidatın miktarı ithal edilen eşyanın mecmu
kıymetine nispetle vasati yüzde on sekizi gösterdi ki ondan evvel kıymet üzerinden alınan
resim yüzde on bir olduğuna göre tarife sistemi yüzde miktarını yedi nispetinde arttırmış oldu.
Tarifede eşyanın tasnif tarzına ve her birine tarh edilen resim hadlerine nazaran tahsil
olunacak gümrük varidatının mecmuu, kıymeti eşyaya nispetle, vasati en çok yüzde yirmi
tahmin olunuyordu. Fakat harbi umumî sebebi ile eşya kıymetlerinin tedricen yükselmiş
olmasından dolayı ilk tatbik senesinde ki nispet müteakip senelerde tenezzülde devam etmiş
ve mütareke senelerinde yüzde altıya inmiştir. Bir taraftan eşya kıymetlerinin esasen
yükselmesinden ve diğer taraftan para farklarından dolayı eşya kıymetleri ile resim hatları
arasında husule gelen^bu nispetsizliği Hükümeti Milliye beş ve on iki emsallerini tatbik
suretiyle kısmen izaleye teşebbüs etmiştir. Bu misillerin pek mahdut bir kısmı Lozan
muahedesiyle tadil ve diğerleri ipka ve bilahare Hükümet, kanunu mahsusuna tevfikan gayri
muahid olan devletlerin mevaridatına tatbik edilmek üzere beş ve on iki olan misillerini sekiz
ve on beşe iblağ etmiş şekilde tatbik edilmekte bulunmuştur. Bununla beraber eşya
kıymetlerinin seneden seneye artması ve tarife emsalinin altınla evrakı nakdiye arasındaki
nispeti takıp edememesi ve ticaret muahedeleriyle kabul edilen tenzilât neticesi olarak sulhtan
sonraki senelerde cibayet olunan gümrük resmi son istatistikler göre eşya kıymetine nazaran
nispeti yüzde on iki ilâ on dört derecelerine kadar inmiştir.33
İstatistikleri mevcut olmayan son senelerde de bunun daha dun derecelere düşmüş olması
kaviyyen zan edilmektedir. Elyevm meri olan tarifenin metnine gelince :
1-Diri hayvanlar;
2-Hayvanattan hasıl olan mekûlât ve balıklar;
3-Zehair ve hububat ve bunların mütahselatı ;
4-Meyve ve sebzeler;
5-Müstemlekât erzakı ve şekerlemeler;
6-Müskirat ve ispirtolu sular ve sirke envai ve maden suları
7-Nebatî yağlar;
8-Tömbeki ve tütün
9-Tohum, nebatat, un ve nebatat döküntüleri
10-Hayvanat derileri;
11-Mamul deri ve kösele ve kürkler ;
12-Gübreler
13-Kereste, ağaç mamulâtı, sepetçi, kalburcu, fırçacı mamulâtı
14-Kâğıt ve tatbikatı;
15-Pamuk ve pamuk mamulâtı;
16-Keten, kenevir ve sair iplik imaline mahsus mevadı nebatiye, [pamuk müstesnadır]
17-İpek, ipliği ve mensucatı;
18-ün, Yün ipliği ve mensucatı;
19-Hazır elbise, moda eşyası, çamaşır;
20-Lâstik ve lâstik mamulâtı, muşamba
21-Mahrukat;
-T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Yetmiş Dördüncü İnikat 1 - VI - 1929 Cumartesi , 3İ4 numaralı Gümrük tarife
kanunu lâyihası ve Muhtelit Encümen mazbatası ile Bütçe Encümeni mazbatası, XII, s. 1
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22-Camlar, taşlar, porselen ve eşya zücaciye
23-Maadin
24-Makine ve aleti mihanikiye
25-Araba, vagon ve gemi
26-Saatçi mamulâtı, alet ve edevat, aleti musikiye
27-Sanayi mahsus züyut ve iç yağları ve mumlar ve sabunlar
28-Patlayıcı maddeler;
29-Hazır boya, müstahselatı kimyeviye, eczayı tıbbiye, ıtriyat ve reçineler;
30-İşbu tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen eşya; suretinde eşya otuz fasla tefrik
ve bu fasıllara dâhil olan eşya 1193 numarada tadat ve her birinin resmi tayin edilmiştir. Bu
numaraların hiç birine dahil olamayan eşyadan tarife kanununun birinci maddesi hükmüne
tevfikan kıymeti üzerinden yüzde yirmi ve gayri mezkûr edviyeden 743 numara mucibince
kezalik kıymeti üzerinden yüzde yirmi beş ve goblen halılarından yine kıymeti üzerinden
yüzde yirmi beş hesabi ile resim alınmak esası kabul edilmişti. Tarifede resme matrah ittihaz
dilen vahidi kıyasilerin esası sıklet olmakla beraber bazı eşya için adet, hacım ve canlı
hayvanlar için de rey, vahitleri kabul edilmişti. Kıymetin yüzdesi itibari ile tarh edilen
resimlerin dereceleri yüzde yarım ve bir olanları bulunduğu gibi yüzde elli olanları davardı.
Fakat bunlar pek nadirdi. Resim tarhı siyasetinde ithalatı büyük miktar ifade eden mevatta
yüzde on beş ilâ yirmi, ziynet eşyası addedilen lüks mahiyetinde olan eşyadan da yüzde yirmi
beş, otuz nispetleri tarifenin evsafı asliyesini teşkil ettiği görülmekte idi. Sayılan delillere ve
tarife haricinde kalan eşyadan kıymeti üzerinden yüzde yirmi resim alınması esası kabul
olunduğuna nazaran vasati resmen yüzde yirmiye reşide olunması düşünülmüş demektir. Bu
tarifenin müddeti mebdei meriyetinden itibaren üç sene olacağı tarife kanununun yirmi
dördüncü maddesinde zikredilmiş iken Hükümeti sakıta 12 Eylül 1335/1919 tarihli kararname
ile bu müddeti bilâ müddet temdit etmiş ve temdit keyfiyeti Milli Hükümet’çe de emsalleri
tezyit edici kanunlarla kabul edilmiştir.34
Lozan muahedesi icabınca bu tarifenin tatbikine 6 ağustos 1929 tarihine kadar devam
edilmesi mukarrer bulunmuş ve ondan sonra bunun yerine memleketin iktisadî ve malî
ihtiyaçlarına uygun bir tarifenin ikamesi lâzım gelmiş olmasına binaen yeni tarifenin tertibi
vazifesi 18 teşrinisani 1925 tarihli Heyeti Vekâleti Celile kararı ile komisyonumuza teffiz
buyrulmuştur. Mevkii tatbikte bulunan tarifenin tarihçesi bundan ibarettir. Komisyonumuzun,
mesaisine ait programını tanzimden sonra ilk meşgul olduğu nokta, vücuda getireceği bu
tarifedeki tasnifin tarzı olmuştur ve halen mamulibih tarifenin ihtiyaca göre tadil ve ıslahını,
yoksa yeniden başka bir tarife mi tanzim edilmesi lâzım geleceği mülâhaza edilmiştir. Bu
noktada bir tarifede ilk aranılacak evsaftan başlıcalarının;
1 - Her tacirin alâkadar olacağı mevadı tarifede kolaylıkla bulabilmesi;
2 - Tarifeyi teşkil eden fusul ve mevadın tüccar ile gümrük idareleri arasında bir çok ihtilâfatı
mucip olan tedahüllerden ari bulunması,
3 - Evsaf ve kıymete birbirine yakın olan eşyanın bir nam altına cem'i ve tarzı tertibin
beynelmilel, istatistiklere tamamen mutabık olmasa bile mukarenet halinde olması derpiş
edilerek halen bu evsafı haiz olmayan mevcut tarifenin tebeddülü ve ıslahı cihetine
gidilmeksizin bir tarife vücuda getirilmesi ciheti tercih edilmiştir.

3-SONUÇ

- T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Yetmiş Dördüncü İnikat 1 - VI - 1929 Cumartesi , 3İ4 numaralı Gümrük tarife
kanunu lâyihası ve Muhtelit Encümen mazbatası ile Bütçe Encümeni mazbatası, XII, s. 2
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1923-1929 döneminin iktisadi gelişmesinin en belirgin iki temel özelliği, genç
Cumhuriyetin dünya içinde nasıl bir yer tutacağını belirleyen Lozan Antlaşması ile 1929
yılında başlayan ve dünya ekonomisini derinden sarsacak olan büyük bunalımdır. Ulusal
bağımsızlık açısından son derece önemli bir sorun olan kapitülasyonlar, 28.madde ile Lozan
Barış Antlaşması ile çözülürken, Osmanlı borçları ile dış ticaret (gümrük hükümranlığı)
sorunları henüz çözülememiş idi. Lozan’ın getirdiği iktisadi hükümler, bir dış ticaret
politikasını imkansız kılıyor; gümrük gelirlerindeki azalma ve arkaik bir uygulama olan aşarın
kaldırılması devlet gelirlerini sınırlıyordu. 1929 yılında Lozan’ın getirdiği kısıtlamaların
kalkmasına karşın aynı yıl başlayan dış borç ödemeleri ve buhranın ilk olumsuz etkileri
Cumhuriyetin daha başlangıçta iktisat politikalarını etkileyecek sınırlamalar olarak gündeme
gelmiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonra ve hükümetin Lozan Antlaşmasını kabul ettiği
Beş yılın sonundan önce; yeni gümrük tarifesi hazırlamasına başlandı ve 11. Teşrinievvel.1929
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1499 sayılı tarife vücuda getirildi Bu tarife iktisadi
gelişmemiz göz önüne alınarak hazırlanmış olan ilk gümrük tarifesidir. Bu tarife ile milli
sanayimizin himayesi ve ülkemizde yeni sanayinin doğmasını hedefliyordu. Yeni tarifenin ilk
uygulaması ile önceden tamamen mamul ve istihlake hazır bir şekilde ülkemize ithal edilen
bazı eşya, ya iptidai maddesi veya yarı mamul şekli ile gelmeye başlamış ve bu suretle yerli
işçiliye büyük bir gelişme sahası açılmış oldu.
Devlet inhisarlarının bir sistem dâhilinde idare edilmelerini mümkün kılmak ve
bu sebeple faydalı olmakla beraber, gerek adet ve maaşından ve gerekse diğer masraflardan
önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. İnhisarların idaresini daha uygun bir hale getirmek için
yabancı mütehassıslar getirerek, idarenin ıslah ve düzenlenmesi için raporlar hazırlattırılmıştır.
Diğer taraftan ülkemizde iyice kök salan devlet inhisar sistemine esaslı kanuni istikamet
vermek ve bu teşkilatta çalışan memurları daha verimli çalışmalarını sağlamak için çeşitli
kanunlar ve bu kanunlara dayanılarak yönetmelikler çıkarılmıştır. 1933 yılında yürürlükte
bulunan tütün inhisarı kanunu, çiftçiye, tüccara ve devlete en yararlı şekle koymak üzere her üç
kesim temsilcilerinden meydana getirilen bir komisyon tarafından hazırlanan proje, kanun
metni haline getirilerek, TBMM’ne sunularak kanunlaştırılmıştır.
KAYNAKLAR
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BİLİŞSEL FİLM KURAMI ve SEYİRCİNİN ZİHİNSEL SÜRECİNİN ANALİZ
Prof.Dr.Gülseren YÜCEL
İstanbul,NişantaşıÜniversitesi,gulseren.yucel@nisantasi.edu.tr

ÖZET
Bilişsel Film Kuramı kişisel farklılıkları yok saymasa da film seyri sırasında insan zihninin
ortak işleyiş prensipleri olduğunu varsayar. Filmin anlatısını oluşturan parçalar; olay örgüsü,
karakter/ler, olayın mekanı, zamanı, nedensellik ilişkileri ve boyutları ile filmin bilgisi
seyircinin günlük yaşam bilgilerinden oluşan bilgiler ile bir araya gelir. Filmin anlatısından
yola çıkarak bir durum modeli inşa eder, zihinsel modelleme yapar ve zihnimizde öyküyü
canlandırırız. Bu sırada duygularımız da film algımız üzerinde etkilidir. Film algısı ile
gündelik algı arasında paralellikler vardır. Film karakterlerinin duyguları ile özdeşleşmek ile
bu duygulara verilen tepkiyi ayırabilmek de önemlidir. Film, seyircinin dikkatini çekim
ölçekleri, çerçeveleme, kamera hareketleri, renk, ışık, kurgu gibi çeşitli sinematografik
yollarla yönlendirir. Seyirci bu yönlendirmeler aracılığı ile parçaları zihindeki kalıplar
çerçevesinde ‘’şemalar’’ halinde birleştirir ve anlamı oluşturur. Film anlatısının
kavranmasında olay örgüsü ve karakter seyircinin zihninde oluşturacağı şemada başat role
sahiptir. Film karakterlerine dair ahlaki yargılar geliştiririz ve bu yargılar duygulardan,
öğrenilmiş deneyimlerimizden bağımsız değildir. Seyirci filmdeki karakterin zaman ve
mekânsal hareketini, zihinsel ve duygusal durumlarını bir arada takip eder. Seyircinin film
seyri sırasında zihninde kurduğu şemalar anlaşılabilir mi? Bunu ortaya çıkaracak sorular neler
olmalıdır? Çalışmanın amacı bilişsel film kuramının seyircinin zihinsel süreçlerinin analizi
için öngördüğü yöntemlerinden yararlanarak, seyircinin filmle olan etkileşimini, anlatı
biçimlerinin seyirci olarak ilgimizi nasıl çektiğini, bizi nasıl ikna ettiğini, anlamın nasıl
tamamlandığını ‘’Ne oluyor?’’ ‘’Nasıl oluyor?’’, ‘’Ne zaman oluyor?’’ gibi temel sorulardan
yola çıkarak ortaya çıkarmaktır. Filmlerin bazı sahnelerinden örnekler alınarak anlatıdaki olay
örgüsü, mekan, zaman, nedensellik ilişkileri, anlatının merkezindeki karakter/ler ile seyircinin
ilişkisi ve biçimsel ögelerin anlatının kavranmasında nasıl bir rol üstlendiği çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Seyirci, Zihinsel Süreçler, Karakter
1.GİRİŞ
Bilişsel film kuramı, psikoloji biliminin bilişsel (cognitive) kuramından etkilenen sinema
kuramcıları David Bordwell, Edward Branigan, Noel Carroll tarafından geliştirilmiştir. Bu
kuramın öncüsü sayılan ve temellerini atan ise Hugo Münsterbeg’in 1916 yılında yayınlanan
The Photoplay: A Psychological Study adlı çalışmasıdır. Münsterberg sinemanın henüz yeni
bir araç olarak insanların hayatına girdiği yıllarda seyirci üzerindeki etkilerini, seyircinin filmi
nasıl algıladığını, seyircide oluşan duyguları merak etmiş, sinemayı zihnin dili ile konuşan
eşsiz bir araç olarak tanımlamıştır. (Münsterberg, 2001,s.12) Sinemanın filme alınmış
gerçeklik değil zihinsel deneyimlerimizi açığa çıkaran psikolojik ve estetik bir süreç olduğunu
savunmuştur.(Hayward,2012,s.274) Seyircinin karakterle özdeşleşmesi, karakterin
duygularına verdiği tepki, gündelik yaşam algısı ile film algısı arasındaki ilişkiler, kamera
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hareketlerinin insan bedenini taklit etmesi gibi Münsterberg’in değindiği pek çok temel konu,
yıllar sonra bilişsel film kuramcıları tarafından geliştirilmiştir.
Bilişsel film kuramı esas olarak bilişsel kurama dayanır. Bu kuram genel olarak görme,
algılama, yorumlama, çıkarım yapma, düşünme, duygu boyutları ile insan zihninin işlevlerini
ve nasıl düşünebildiğini anlamaya çalışır ve alanı oldukça geniştir; felsefe, psikoloji,
antropoloji, nöroloji gibi farklı disiplinler insan zihninin işleyişini anlamak isterler. Bilişsel
kuram, yapısal (constructivist) bir yaklaşımı ileri sürer. Bu yaklaşıma göre algılama sadece
verileri kaydetme değildir; bu veriler zihinde daha önce var olan diğer verilerle birleşerek
anlamsal bir yapı oluştururlar.
Bilişsel film kuramı ise seyircinin filmleri algılamasındaki yeterliliği üzerinde durarak
seyircinin film izleme deneyimini irdeler. Filmleri birer anlatı olarak ele alır ve anlatının nasıl
kavrandığını şu soruların yanıtlarını arayarak anlamaya çalışır: Filmsel anlatı nasıl işler? Bir
filmi anlamak için seyirci neler yapar, hangi zihinsel süreçleri işletir? Bir anlatının
kavranması hangi özellikleri ve yapıları gerektirir? Anlatısal süreçte filmin biçimsel
özellikleri filmin algılanmasında nasıl bir rol oynar? (Bordwell,1989,s.xiiii)
2.FİLM ANLATISI
Film anlatısının inşa sürecinin nasıl işlediğini daha iyi açıklayabilmek için film anlatısını
boyutları ile tanımlayalım. Anlatı (narrative) kurmaca ya da gerçekçi bir öykünün
söylenme/anlatma biçimi olarak tanımlanabilir. Anlatı yaşamı, ilişkileri, insanı, anlama ve
açıklamanın yollarından biridir. Mitlerle ,masallardan bugüne anlatılar kültürel yaşamın temel
taşlarını oluştururlar. (Güçhan, 1999.s.111) Anlatıyı zaman ve mekan içinde olan neden-sonuç
ilişkisi içindeki başı ve sonu belli bir olaylar zinciri olarak düşünebiliriz, Filmler, masallar,
televizyon, din, felsefe, gazeteler, kültürel olgular, kendi konuşmalarımız, hemen her şey
öyküler anlatır, öyküler yaşamımızı kuşatır. Bordwell’e göre bir kurmaca filmin seyirci
tarafından anlaşılabilmesinde etkide bulunan ilk aşama anlatının kendisidir. Seyirci pasif bir
alıcı değildir, anlamı aktif olarak inşa eden kişidir, filmi algılamak ve anlamlandırmak için
durum modelleri inşa eder, çıkarımlarda bulunur. (Bordwell,Thompson,2008, s.74,76) Bilişsel
yaklaşımı savunanların verdiği küb örneği konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar: Bir kişi altı
yönlü kübün doğrudan sadece üçünü görebilir. Fakat bu tamamlanmamış deneyim kişinin
diğer üç yönü zihninde eklemesini de olanaklı kılar. Film seyircinin üç yönünü gördüğü altı
yönlü kübe benzer. Seyirci zihninde diğer üç yönü ekleyerek filmi tamamlamak zorundadır
ancak boşlukları istediği gibi doldurma şansına sahip de değildir. Seyirci, yol göstericiler,
yönlendiriciler yardımı ile parçaları zihnindeki kalıplar çerçevesinde ‘’şemalar’’ halinde
birleştirir ve anlamı oluşturur. Burada yol göstericiler ve yönlendiriciler filmsel kurallar, film
biçimi, uylaşımlardır. Yönetmen anlatıyı yapılandırma sırasında seyircinin kübü
tamamlamasına yarayacak bilgilere ulaşıp ulaşmaması gücünü elinde tutar. Bilişsel kuram da
seyircinin zihinsel kalıplarının anlamı tamamlama yetisi üzerinde durur. (Kabadayı,2013,s.89)
2.1.Olay örgüsü, nedensellik, zaman ve mekan
Bir filmi izlemeye başlamadan önce filmle ilgili beklentilerimiz vardır; birbiri ile ilişkili bir
dizi olayı, karakterleri, ortaya çıkacak sorunları, çözümü ve finali merak eder anlatıyı
anlamaya hazır olarak geliriz. Filmin anlatı biçiminin bileşenleri önemlidir; olay örgüsü,
nedensellik, zaman ve mekan. Olayların mekânsal, zamansal ve nedensel olarak bağları
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olmazsa anlatıyı anlamak güçleşir, anlatıyı aralarındaki ilişkiyi kurarak anlarız. Seyirci olarak
bunu yaparken bize açıkça sunulmayan olaylar hakkında da çıkarımlarda bulunuruz, bunu
farkında olmadan yaparız. Bir anlatı içindeki bütün olaylar dizisi, hem açıkça gösterilenler
hem de seyircinin anladıkları öyküyü oluşturur.
Öykü ve olay örgüsü (söylem) arasında ayrım yapmanın kavranması biraz zor olsa da bunu
yapmak gereklidir çünkü anlatıyı incelemede temel bir ayrımlamadır. Her ikisini farklı
terimlerle adlandıranlar vardır; Fabula/Syuzhet, Hikaye/Entrika, Öykü/Öyküleme,
Öykü/Söylem gibi. (Oluk,2008,s.23) Şu örnek ikisi arasındaki ayrımı iyi anlatır: ‘’Kral öldü,
arkasından kraliçe öldü’’ dersek bir öykü olur,’’Kral öldü, arkasından kraliçe kahrından öldü’’
dersek olay örgüsü olur. Burada üzerinde durulan nokta olaylar arası neden-sonuç ilişkisidir.
Öyküde olaylar zamansal olarak dizilir, olay örgüsünde zamansal sıralama şart değildir,
nedensel sıralama önemlidir. Öykü ‘’sonra ne olmuş?’’sorusuna yanıt verir, ‘’neden öyle
olmuş
‘’sorusuna da olay örgüsü. (Oluk,s.24) Kral örneğini olay örgüsü haline şöyle getirilebiliriz:
‘’Kraliçenin ,kralın ölümünden hemen sonra ölmesinin nedeninin kralın ölümüne üzülmesi
olduğu sanıldı. Oysa kraliçe vicdan azabından ölmüştü, çünkü kralı o zehirlemişti. Öykü
bitmiş olaylar dizisidir, olay örgüsü olayların anlatılma biçimidir. Kral örneğinden devam
edersek, aynı öyküyü farklı bir çok olay örgüsü/söylem ile anlatabiliriz, bu trajik öykü bizi
ağlatabilir de güldürebilir de. Seyircinin duygularını olay örgüsü/söylem yönlendirir. Aynı
öykü farklı söylem biçimleri ile anlatıldığında farklı etkiler bırakacaktır. Öykü aksiyonunun
bütün dünyası içinde görülen, duyulan, tanımlanabilir her şeye diegesis denir. Bunun dışında
öyküyü tamamlamak için var olduğunun sandığımız şeyler ve yazılar, jenerikler, müzik,
kurgu ve ses diegetik olmayan ögelerdir.
Nedenler ve onların sonuçları anlatı için temeldir, ancak bunlar zamanda olurlar. Öykü-olay
örgüsü ayrımı, zamanın anlatı aksiyonunu anlamamızı nasıl biçimlendirdiğini netleştirmeye
yardımcı olacaktır. (Bordwell,Thompson,s.80) Olay örgüsü olayları zaman dizinsel bir
düzenle ya da bunun dışında sunabilir. Örneğin bir filmde karakterin yaşlılığını gençliğinden
önce görebiliriz, onun yaşamının zaman dizinsel düzenini zihnimizde oluşturmak
zorundayızdır. Olaylar zaman dizinsel düzende gösterildiğinde de her ayrıntı verilmez.
Örneğin, karakter arabasına binerek yola çıkar, daha sonra onu arabasından inerken görürüz.
Yolculuk süresini varsayarak yolculuğun tamamlandığı anlamını çıkarırız. Olay örgüsü
yolculuk sürecini atlamıştır, bu süreci biz zihnimizde tamamlarız. Olaylar öykü düzeninin
dışında da sunulabilir; geçmişe dönüş, birkaç yıl sonrasına gidiş, aynı olayı tekrar gösterme
gibi düzenin dışındaki sıralamalarda anlamı oluşturmaya aktif olarak katılırız. Olay örgüsü
zaman dizinsel düzen hakkında ipuçları taşır ve varsayımlarda bulunmak, çıkarımlarda
bulunmak seyirciye kalmıştır.
Mekan anlatıda çok önemli bir ögedir. Öykü her hangi bir şehirde, bölgede, evde , işyerinde
vb, geçebilir. Burada seyirci ve mekan ilişkisini açıklayabilmek için olay örgüsü ve öykünün
mekanı nasıl yönlendirdiğini açıklamak gerekir. Sinema, sinematografik bir teknik olarak
‘’çerçeveleme’’yi kullanarak öykü anlatır. Çerçeveleme içindeki görülebilir mekan/lar vardır
ve çerçeve dışındaki mekanı da seyirci zihninde tamamlar. Öykünün geçtiği mekan olay
örgüsünün de geçtiği mekandır ancak olay örgüsü imgelemimizi kullanarak bizi başka
mekanları anlamaya götürebilir. Örneğin, olay örgüsü karakterin geçmişinde yaşadığı bir
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 732

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
olayı olayın geçtiği mekanı göstermeden anlatabilir, biz olay örgüsünde olmayan mekanı
anlamaya yönlendiriliriz.

2.2.Film Biçimi, Beklentiler, Uylaşımlar ve Duygu
Bir roman bir hikaye, şiir okuduğumuzda, sanat galerisinde bir resim gördüğümüzde,
tiyatroda bir oyun izlediğimizde, bir filimi seyrettiğimizde bize sorulabilecek ‘’Nasıldı’’
sorusuna verdiğimiz cevap, şiir, roman, resim, film hangisi olursa, onlarla birlikte olduğumuz
anlardaki deneyimimizin ve bağlı olarak duygularımızın tarifi olacaktır. ‘’Beni hiç çekmedi’’
gibi olumsuz ya da ‘’kendimi öykünün içinde kaybettim’’ gibi olumlu deneyimlerimizi ifade
ederiz. Bu ifadeler sanat yapıtlarının duyularımızı, duygularımızı, aklımızı bir sürecin içine
sokarak bizi içine alabileceğini akla getirir. Bu nasıl olur? Sanatçı bir model/yapı yarattığı
için. Sanatçılar yapılandırılmış bir deneyime sahip olabilelim diye yapıtlarını tasarlar, onlara
biçim verirler. (Bordwell,Thompson,s.54) Günlük yaşamda algılarımızla sürekli etrafımızdaki
şeyleri, nesne , kişi, mekan, hareket vb, anlamlar çıkarıp, birleştirip, bağlantılar kurarız, sanat
yapıtları da aynı şeyi yapar. Sinemanın duyguları nasıl uyandırdığı aslında biraz bilmece
gibidir. Sinema tarihinin başlangına ait şu bilinen örnek, seyircinin duygularını çok iyi
açıklar. Lumiere kardeşlerin çektiği sinemanın ilk filmi olan ‘’Bir Trenin Gara Girişi’’ (1895)
Paris Grand Cafe ‘de gösterildi, bu halka açık ilk gösteriydi. Seyirciler hareket halindeki tren
kendilerine yaklaşırken trenin onları ezeceği korkusu ile kaçıp kendilerini bulundukları
yerden dışarı atmışlardı. Onlar korkmakta haklıydılar çünkü görüntünün yarattığı korku
duygusu gerçek yaşamdaki korku duygusundan henüz ayıramıyorlardı. Seyirci olarak artık
filmdeki bir tren ya da dev bir maymun -King Kong bize doğru yaklaştığında salondan
kaçmıyoruz, dışarda-gerçek hayatta görsek şüphesiz korkup kaçardık. Korkuyu hissedip
salondan niye kaçmıyoruz? Çünkü hissettiğimiz korkuyu gerçek yaşam deneyiminden
ayırabiliyoruz.
Film, bu örnekte olduğu gibi sekansları daha büyük bir bütün içinde bağlantılandırmaya bizi
davet eder. Bu etkinliği gerçekleştirebilmemiz için diğer sanatlarda olduğu gibi filmin de
bize ipuçları vermesi gerekir. Bir filmin biçimi demek filmin bütününü oluşturan bir
sistemden bahsediyoruz demektir; birbirine bağlı, birbirini etkileyen ögeler dizisi bu sistemi
oluşturur. Seyirci bu ögeleri tanıyıp, anlamlar çıkararak tepkilerini verir. Bu yüzden seyircinin
film deneyimine katkıda bulunan filmin biçimidir. Filmin başında görülen karakterin filmin
ilerleyen kısımlarında tekrar görüneceğini bekleriz. Öykünün bir sonu olacağını bekleriz,
yolculuğun sonunda ulaşılacak bir yer olmasını bekleriz. Film beklentilerimizi tatmin
edebilir ya da etmez, kafamız karıştırıp, rahatsız edebilir. Bu durumda beklentilerimizi
yeniden düzenlemek isteriz. Aktif bir şekilde bütünü-biçimi oluşturan parçalar içinden
yeniden bir düzenleme yaparız. Filmle olan ilişkimiz büyük ölçüde beklentilerimize bağlıdır.
Buna merak etme de diyebiliriz. Sinemanın seyirciye verdiği hazzın en önemli özelliklerinde
birisi de budur. Karakter ’’kendisini öldürmek isteyenlerden intikamını alabilecek mi?,’’
Aşkına karşılık bulabilecek mi ?’’gibi bir çok beklentinin gerçekleşmesi gecikebilir, beklemek
zorunda kalırız. Bu geciktirim (suspense) filmden alınan haz duygusunu artırır. Uylaşımlar,
belirgin bir stil, gelenek, ortak özellikler içeren başka bir çok filmde de bulabileceğimiz,
filmin öyküsünün dışında da var olan, kaynağı diğer filmler, diğer sanatlar, gündelik hayat
olan şeylerdir. Örneğin, müzikal filmlerde karakterlerin birdenbire dans edip şarkı söylemeye
başlamaları müzikal filmlerin uylaşımlarıdır. Günlük hayatta olmasına alışık olmadığımız
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böyle bir şeyi filmde kabul ederiz. Seyirci için filmsel biçimin algılanışı yapının içindeki
ipuçlarından ve daha önceki deneyimlerden ortaya çıkacaktır.
Film algısı üzerinde etkili olan çok önemli bir şey de seyircinin duygularıdır. Film seyretme
deneyimindeki en baskın duygu ‘’ilgi’’dir. İlginin yoğunluğu da beklentilerimizin
büyüklüğüne bağlıdır. Bu ilginin merkezinde ise filmin karakter/leri vardır. Karakter ilgimizi
çekmediyse öyküye olan ilgimiz de azalır, seyretmeye devam etmekte zorlanırız. Karakterle
seyircinin ilşkisini, sempati(karakteri sevmek yada sevmemek), empati (karakterin
duygularını anlamak), özdeşleşme (karakterle ve onun duyguları ile özdeşlik kurmak)
kavramları ile açıklayabiliriz. Karakterin zamansal, mekânsal eylemlerini, hareketlerini takip
ederken bir yandan da zihinsel ve duygusal durumunu da takip ederiz. Duyguların filmsel
deneyimimizde nasıl bir rol oynadığını anlamak için şu ayrımı yapmak gerekir, filmde temsil
edilen duygular ve seyirci tarafından duyulan duygular. Bu ayrımı açıklamak için şu örneği
verelim, Karakterin keder ile bakan yüzünü yakın çekimde gördüğümüzde keder duygusunu
anlarız. Seyircinin hangi duyguyu duyacağı ise biçime bağlı olduğu kadar seyircinin ahlaki
duruşunun, karakterin ahlaki duruşu ile kurduğu bağa da bağlıdır. Daha açık söylemek
gerekirse karakterin başına gelenleri hak ettiği düşüncesi ve yargısı ile çektiği keder
karşısında memnuniyet duygusu duyabiliriz. Seyirci her zaman karakterle empati
kurmayabilir ya da iyi karakterle özdeşleşmek yerine filmin olumsuz karakteri ile de özdeşlik
kurabilir. Karakterle özdeşleşmemiz duygusal ihtiyaçlarımıza bağlı olarak değişebilir. Film
karakterlerinin eylemlerinin sınırı yoktur, gerçek yaşamlarımızda yapmak isteyip
yapamadıklarımızı onlar kolayca yaparlar, İşyerindeki sıkıntılarınız için patronunuzu düelloya
davet edemezsiniz ama film karakterleri sorunları eylemleri ile doğrudan çözebilirler
(Güçhan,s.125) Korku filmlerinde kurban karakteri ile olan lişkimiz de böyledir. Kurbanın
katil tarafından takip edildiği sahnelerin çoğunda katilin bakış açısı ile anlatan kamera ile
kurbanın zor duruma düşmesini izlerken onun yerinde olmayı hiç istemeyiz. Filmin biçimi
aynı zamanda seyircinin gündelik yaşamda tepki verdiği kimi olaylar, insanlar, düşünceler
hakkındaki duygularını bir kenara bırakmasını da sağlayabilir. Örneğin, siyah ırka dair
olumsuz duygularınızı
bir film karakteri hayranlığa dönüştürebilir. Seyircinin film
seyrederken yaşayacağı duygular algıladığı biçimsel ilişkilerin toplamından çıkacaktır.

2.3.Film Biçiminin Ögeleri
Sinemanın tiyatro gibi sanatlara göre daha bilişsel olduğu ileri sürülür. Tiyatro ve sinema
seyircinin ilgisini ana karaktere yönlendirecek merkezi konumlandırmayı yapmak, hareketi
kontrol etmek, ışık -karanlık dengesini anlatıya göre oluşturmak, ses, diyaloglar, spot
aydınlatmalar, önemli karakterlerin ve nesnelerin düzenlenmesini sağlamak konularında
birbirlerine benzerler. Ancak sinema yönetmene seyircinin düşüncesini yönlendirmek için
daha fazla olanak sağlar, (Kabadayı,2013,s.87) Film seyircinin dikkatini çerçeveleme, çekim
ölçekleri, kamera hareketleri, ses, renk, ışık, kurgu gibi çeşitli yollarla yönlendirir.
Çerçeveleme resimde olduğu gibi bakışın sınırlarını çizer, bakışın dışarı taşmasını önler,
bakılması istenene ne kadar süre ile bakılacağını belirler. Çerçeve içi düzenleme seyircinin
neyi nasıl görmesi isteniyorsa ona göre yapılacaktır. Varlıkların ve objelerin çerçeveye
yerleştirilme biçimi onlara verilen önemi, vurguyu ya da tersini gösterir, seyircinin dikkatini
yönlendirir. Western filmlerinin hepimizin aşina olduğu ‘’Geniş ve ıssız bir manzarada gün
batımına doğru atı ile uzaklaşan kovboyun, çerçevenin tam ortasında giderek küçülen
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görüntüsü seyircinin dikkatini üzerinde toplar ve onun doğa içindeki yalnızlığını
vurgular.(Güçhan,1999,s.20)
Kamera hareketleri filmin biçimsel anlatımında önemlidir. Kamera hareketleri sadece ‘’ne
olduğunu’’değil ‘’nasıl olduğunu ‘’da anlatır. Kamera, gözün ve bedenin hareketlerini taklit
eder ve hareketleri genel olarak iki kümede toplanır: Kameranın olduğu yerdeki hareketler
(pan ve tilt-yatay ve dikey çevrinme) ve bir araç yardımı ile yer değiştirme (dally-kaydırma).
Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya dikey hareketler gözün doğal hareketlerine
uygundur. Yukarıya doğru hareketler olumlu duyguları, özgürlüğü, sevinci, zaferi, isteği, tersi
ise, keder, yenilgi, acı, ezilmişlik gibi olumsuz duyguları anlatır. Soldan sağa doğru hareketler
gözümüz böyle okumaya alıştığı için doğal görünür, kameranın bu hareketi dramatik
düşünceyi kuvvetlendirir. Sağdan sola hareketler ise daha rahatsız edici ve tanımlanamazdır.
Başımızı sağa ya da sola çevirdiğimizde bir noktadan diğerine geçeriz. Kameranın bu hareketi
ise çevrinme sırasında iki nokta arasındakileri de gösteririr. Doğal olarak bizim yapmadığımız
bu hareket iki nokta arasında bir bağ kurmamızı sağlar. Hareketlerin simgesel anlamı ile her
türlü düşünce ve duygu verilebilir. Ancak aynı hareketler farklı seyirciler üzerinde farklı
etkiler yaratabilir, aynı hareket farklı kullanımıyla da faklı etki yaratabilir. Kaydırma
hareketi öne ya da geriye doğru iki şekilde olabilir ve hareketi yakalar. Hareketin kendisi
önemli ise örneğin, karakter bir şey arıyorsa, bu aramanın heyecanına katılmamıza yardım
eder. Bazen zıtlıkları gösterir, seyirciye karakterin bilmediği bilgileri gösterir, bazen de
psikolojik durumları vurgular. Oyuncuya doğru yavaşça kaydırma önemli bir şeye tanık
olacağı duygusunu yaratır. Kamera birisini takip ediyorsa seyirci bir şey olacak beklentisine
girer. (Güçhan,s.38)
Sinemada görüntüleri Işık meydana getirir, görüntünün en önemli ögesi sayılır,. Işık bir
objeyi, insanı, mekanı sadece görünür kılmanın ötesinde ona duygusal, psikolojik, felsefik
anlamlar da kazandırabilir. Gündelik hayatımızda da ışık zihinsel durumumuzu çok etkiler.
Mutlu bir insan yüzü gördüğümüzde ‘’yüzü ışıldıyor’’ deriz. Açık, anlaşılır, iyi olan şeyleri
tarif için de onu ışıkla özdeşleştiririz. Işık seyirciyi yönlendirme için bir araç olarak
kullanılabilinir. Işık ve karanlık birçok simgesel anlama sahiptir. Kutsal kitaplardan bu yana
korku ve bilinmeyen karanlıkla, doğru, güven ve iyimserlik ise aydınlıkla ifade edilmiştir.
Yönetmenler ışığın ve karanlığın bilinen anlamlarını ters yüz ederek seyircinin beklentilerini
tersine de çevirebilirler.
Renklerin filmde duygusal güçleri vardır. Genellikle bir atmosfer yaratıp bilince ve zihne
değil de bilinçaltına çalışırlar. Psikologların açıklamasına göre çizgileri yorumlarız, renkleri
ise pasif olarak algılayıp kabul eder, etkilenir ve bir ruh hali içine gireriz. Renklerin simgesel
anlamları çok az fakla kültürel olarak benzerlik gösterir. Genel olarak soğuk renkler (mavi,
yeşil, mor ) soğukluk ve uzaklığı, sıcak renkler (kırmızı, sarı, portakal) ise tehlike, şiddet,
arzuyu simgelerler. Arnheim, renklerin anlamlarının uzlaşımlara dayandığını, kültürden
kültüre değişebileceklerini söyler. Kırmızı rengin genel olarak bilinen tehlike, şiddet anlamı,
Japon Kabuki tiyatrosunda değişir; kötüler mavi iyiler kırmızı renk giyer. Rengin kültürel
anlamları değişebileceği gibi filmin bağlamına göre de farklı anlamlar taşıyabilir.
(Güçhan,s.48)
Kurgu, sahneleri tutarlı bir anlatı oluşturacak şekilde birleştirir, anlatı mekanını, zamanını,
neden-sonuç ilişkisini öykünün devamlılığını sağlamak için kullanır, parçaları bir araya
getirerek neyin, nasıl görüleceğini belirler, seyircinin algısını biçimlendirir. Filmin
parçalarının bir araya getirilmesinde benzerlik, karşıtlık, ironi vb. gibi çıkarımları
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yönlendirmek için belirli ilkeler kullanılır. (Ryan,Lenos,2012,s.99), Karakterin duygularını,
eylemlerini, diyalogları, ortamı vurgular. Anlatıya ait bilgiyi verir ya da gizleyebilir.
Böylelikle kurgu seyircinin film izleme deneyimine katkıda bulunur. Seyirci üzerinde büyük
etkiler bırakan çoğu film bu etkiyi kurgudan almıştır, kurgu anlatının kavranmasında çok
güçlü bir tekniktir. Kurgu teknik bir süreç olmakla beraber getirdiği anlatım olanakları ile bir
film yönetmeninin anlatım dilinin belirleyicisidir, daha da ilerisi filmin kalbidir. Birbiri ile
ilgisiz yapılmış çekimlerin kurgu ile bir araya getirilip, çekimlerin kendi içeriğinden
bambaşka bir duygu yaratmak, çekim sırasında bazı ögeleri kadraj dışında (çerçevelemenin
dışında) bırakmak estetik, politik ve ideolojik bir kaygının sonucudur. Kurgu bir
manipülasyon sürecidir. (Nişancı, 2018,s.28,29)

3.Anlatı Nasıl İşler?
Anlatının nasıl işlediğini açıklayabilmek için Yol Ayrımı (Yavuz Turgul,2017) adlı filmin
açılış sahnesini, sahne içindeki görülebilir, duyulabilir, tanımlanabilir her şeyi, bütün bunlarla
ilgili bizim varsayımlarımızı, çıkarımlarımızı, öykünün dünyasına dahil olmayanlarla birlikte
çözümleyelim.
Merdivenlerden inen sırtı kameraya dönük bir adamı görürüz. Kamera onu aşağıya inerken
takip eder. Kamera takipte iken odağına aldığı kişiyi merkeze alarak onunla ilgilenmemizi
ister. Kamera takipte iken bir şey olacak beklentisi yaratır, mekan ve görüntüye dahil olan
şeyler hakkında da bilgi verir. Bu öykü gördüğümüz adamın öyküsü mü? O’na ne olacak ?
Merdivenden aşağıya inerken duvarda tablolar, yerde kırmızı halı, kırmızı kadifeden perdeler,
çok büyük vazolarda çiçekler görürüz,’’Yılın İş Adamı ‘’ yazısı büyük bir çerçevede
merdivenlerin aşağısında okunuyor, burası şık, pahalı bir mekan çıkarımında bulunuyoruz.
Oyuncuların isimleri bu hareket süresince ekrana düşüyor. Adam bir salona giriyor, iyi
giyimli insanlardan oluşan bir kalabalık görünüyor, ellerinde tepsilerle garsonlar var,
fotoğraflar çekiliyor, herkes adama saygı ile bakıyor, selam veriyor, elini sıkıyor, tebrik
ediyor. Adamın yüzünü henüz görmedik, o sırada bir anons duyuluyor ‘’Değerli konuklar
huzurunuza yılın iş adamı ödülünü almak üzere Mazhar Kozanlı’yı davet ediyoruz’’.
Kalabalık alkışlıyor, adını öğrendiğimiz Mazhar sahneye doğru yürüyor, sahneye vardığında
kamera çevrinme ile kalabalığa dönüyor, hepsi hayranlık ile Mazhar’a bakıyor, alkışlıyor.
Mazharın bir iş adamı olduğunu, biraz sonra önemli bir ödül alacağı anlamını buraya kadar
bize açıkça gösterilenlerden anladık. Kesme ile Mazharın orta çekimine geçiyoruz. Sahnenin
sol köşesinde Yılın İş Adamı yazısı, diğer tarafta ödülün kendisi ve ortada Mazhar, Mazhar’ın
yüzünde gülümseme var. O’ nun gülümsemesi ile mutlu olduğunu düşünüyoruz, öykünün
ilerleyen zamanlarında bu duygunun başka bir nedenden olduğunu anlayacağız ama şimdilik
karakterin gülümsemesi bize duygu olarak mutluluk anlamını veriyor. Mazhar konuşmaya
başlar, herkese merhaba der, teşekkür eder özellikle ailem dediğinde, kamera aileye çevrinir,
eş, çocuklar ve anne bir arada, hepsi gülümseyerek Mazhar’a bakarlar. Herkes bu ödülden
memnun görünüyor. Bu sahne, kamera Mazhar’a yavaşça yaklaşıp, onun yüzündeki duygu
değişimini gösterdiği yakın çekimdeki görüntüsü ile sona erecek. Mazhar bu sırada şu sözleri
söyler ‘’Aslında burada olmamalıydım, hastanedeydim, merak etmeyin kontrol altındayım,
beni annem hastaneden çıkardı, belki de geri dönmeyeceğim belli değil, bu konuşmama bağlı
her şey, bu gece ya bu ödülü alacağım ya da buraya gömeceğim’’ Mazhar’ın yüzündeki
gülümseme değişir, şimdi ciddi ve düşüncelidir. Kesme ile filmin adının görüntüsüne geçeriz,
‘’Yol Ayrımı ‘’. Yol ve Ayrım kelimelerinin arasında bir çizgi vardır. Mazhar’ın sözlerinin
www.zeugmakongresi.org/
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son kelimeleri ‘’Ya/ya da ve ardından gelen filmin adı ’’Yol/ayrım’’, iki taraf, iki ihtimal ya
da seçim yapmak üzere olan bir karakterin öyküsünün başlayacağı anlamını çıkarıyoruz ikinci
beklentimiz’’ Ödülü alacak mı almayacak mı? Neden böyle bir seçim yapmak zorunda
kalmış? Neden artık mutlu görünmüyor?
Filmin açılış sahnesini yeniden gözden geçirelim, neyi algıladık, biçimsel ögeler anlamın
çıkarılmasında bizi nasıl yönlendirdi, beklentilerimiz, varsayımlarımız nasıl oluştu, öykünün
dünyası (diegesis) nın dışındakiler nelerdi, zihnimizde olay örgüsünde açıkça
gösterilmeyenleri nasıl tamamladık? Bunu nasıl başardığımızı anlamak için ipuçlarına daha
yakından bakalım
İpuçları, olay örgüsünde görülebilir, duyulabilir, tanımlanabilir şeyler; Tablolar, avizeler,
halılar, perdeler, garsonlar, iyi giyimli insanlar, alkışlar, anons, sahnedir. Bu ipuçlarına
dayanarak sonuçlar çıkardık, -burası pahalı ve gösterişli bir yer, bunlar zengin insanlar-.
Zaman açısından öncesi olan bir olayın ortasında dahil oluyoruz, -ödülü almasına karar
verilmiştir, tören önceden hazırlanmıştır, insanlar tören için gelmişlerdir- Bunlar görüntüde
yok, bu enformasyon bize verilmedi, biz zihnimizde bunları varsayarak bir modelleme yaptık.
Olaylar dizisinde açıkça gösterilenler ve bizim anladıklarımızla öykünün girişini oluşturduk.
Öykünün dünyasına dahil olmayan malzemeler jenerik ve filmin adı idi. Karakterler bu
yazıları göremezler, seyirci olarak biz gördük. Anlatının bu açılış sahnesini olayları,
karakterleri tanıyarak, onları neden ve sonuç, zaman ve mekanla ilişkilendirerek, bize
doğrudan sunulmayanları da zihnimizde tamamlayarak, öykünün dünyasına yabancı olan
malzemeyi- oyuncu adları, filmin adı- olay örgüsüne dahil ederek öyküyü anladık.
4.SONUÇ
Bu çalışmada bilişsel film kuramından yararlanarak filmsel anlatının nasıl kavrandığı, filmi
anlamak için seyircinin neler yaptığı, hangi zihinsel süreçleri işlettiği, anlatısal süreçte filmin
biçimsel özelliklerinin flmin algılanmasında nasıl bir rol oynadığı açıklandı, bir filmin ilk
sahnesi ile anlatı sürecinin nasıl işlediği örneklendirildi. Bilişsel film kuramı sinema- seyirci
ilişkilerinin anlaşılıp açıklanmasında farklı bir bakış açısı getirmekte, sinemasal çalışmalar
evrenine önemli katkıları olabilecek bir yöntem sunmaktadır.

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 737

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019

KAYNAKLAR
Bordwell, David,1989. Making Meaninig Inference and Rhetoric in the Interpretation of
Cinema,xiiii.
Borwell, David;Thompson Kristin, 2008. Film Sanatı, 54,74,76.
Güçhan (Yücel), Gülseren, 1999. Tür Sineması Görüntü ve İdeoloji, 20,38,48,111,125.
Hayward, Susan, 2012, Sinemanın Temel Kavramları, 274.
Kabadayı, Lale, 2013, Film Eleştirisi, 87,89.
Münsterberg, Hugo, 2001. The Photoplay: A Psychological Study,12.
Nişancı, İlkay, 2018. Teoride ve Pratikte Sinemada Kurgu, 28,29.
Oluk, Ayşen, 2008. Klasik Anlatı Sineması, 23,24.
Ryan, Mıchael; Lenos Melissa, 2012. Film Çözümlemesine Giriş, 99.

www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 738

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
OSMANLI DEVLETİ’NDE KADIZÂDELİLER HAREKETİ
Sebiha ÇOMRUK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, sebihacomruk@gmail.com
ÖZET
Kadızâdeliler hareketi, Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul’da 16. yüzyılın sonu ve 17.
yüzyılın tamamında karşımıza çıkan sosyal ve dini nitelikli bir grup hareketi olup bu grup,
ulema grubu diyebileceğimiz medrese ehli kişiler tarafından oluşmaktadır. Osmanlı
Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik bunalımlardan fırsat bulan Kadızâdeliler,
sosyal ve dini meselelerin birçoğunun bidat (dine sonradan girmiş) olduğunu ve bunların
tasfiye edilmesi (bırakılması) gerektiğini şiddetle savunmuşlardır. Kadızâdelilerin bu tutumu
aşırıya kaçınca dönemin tekke ehli olan Sivâsîler tarafından şiddetle karşı çıkılmıştır.
Kadızâdeliler ve Sivasîler grubu arasında çıkan tartışmaya devlet yönetimi ve toplum da
katılmıştır. Devlet yönetiminde görev alıp yetkilerini arttırmak isteyen Kadızâdeliler bütün
hünerlerini sergilemişlerdir. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik bunalım durumu
sonucunda ilmiye teşkilatı bozulmuş ve medreselerde klasik dönem mülâzemet usulü yerini
babadan oğula geçen bir sisteme bırakmıştır. Bu iki gruptan Kadızâdelilerin önde gelen
isimleri; Kadızade Mehmed, Üstüvani Mehmed ve Vanî Mehmed iken Sivâsîlerin önde gelen
isimleri ise Abdülmecid Sivasî, Abdülahad Nuri ve Niyâzî-i Mısrî idi. Bu çalışmada sosyal ve
dini hayatta iki grubu etkileyen durumlar, dönemin kaynakları incelenerek, önde gelen tarikat
liderleri, yaşandığı yüzyılda yapılan faaliyetlere ve tartışma konularına değinilecektir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Kadızâdeliler, Sivâsîler.
GİRİŞ
Kadızâdeliler hareketi, Osmanlı Devleti’nin batıdaki gelişmelerin farkına vardığı ancak
gelişmelere karşı istenilen çalışmaların yürütülemediği bir zamanda baş gösterdi. Kanuni’nin
ölümünü takiben meydana gelen ilmiye teşkilatındaki bozulmalar, 17. ve 18. yüzyılda da
artarak devam etti. Ulemanın yetiştiği ilmiye teşkilatının bozulmasının sonucunda IV. Murad,
Sultan İbrahim ve IV. Mehmed dönemlerinde ortaya çıkan Kadızâdeliler grubunun etkilendiği
isim Birgivî Mehmed Efendi olup, Kadızade hareketinin kurucusu Kadızâde Mehmed’dir.
Kadızâde Mehmed, Hz. Peygamber döneminden sonra ortaya çıkan dini ve sosyal (müzik,
dans, tütün ve kahve içme, kabir ziyareti vb.) birçok âdet ve uygulamayı bidat olarak gördü,
Kur’an ve sünnete uymayanların bırakılması gerektiğini savundu. Kadızâdeli grubun aşırı
tutumuna dönemin Halvetî şeyhlerinden Abdülmecid Sivasî Efendi tarafından şiddetle karşı
çıkıldı ve böylece iki grup arasında yüz yılı aşan fikrî tartışma başladı. Tartışmanın konusu
sosyal ve dinî kurumları etkisi altına alacak gelişmelere zemin hazırladı.1
Kadızâde kelimesi, ilmiye sınıfına mensup kadı (ulemâ) çocuğu ve onun çocuklarını ifade
etmektedir. Osmanlı Devleti’nde kadı, çok geniş yetkilere sahip bir devlet adamıdır. İlk kadı,
Osmanlı Devleti’nin ilk kurucusu olarak bilinen Osman Gazi tarafından, adaleti icra etmesi
1

Semiramis Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, DİA, C. 24, İstanbul 2001, s. 100; Gürsoy Akça, Osmanlı Devleti’nde Bilgi
ve İktidar, Palet Yayınları, Konya 2010, s. 195.
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için Şeyh Edebali’nin öğrencisi Dursun Fakih’in atanmasıyla göreve başladı. İlk medrese,
kadı yetiştirmek için Sultan Orhan zamanında kuruldu. I. Murad döneminde orduya ait işlerin
görüşülmesi için kazaskerlik makamı oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmed zamanında ise bu
makam ikiye ayrılarak Anadolu ve Rumeli kazaskerliği olarak ifade edildi.2 Kadıların her
şeye hükmeden “hâkim” anlamında bir statüsü vardı. Kadılar, Osmanlı Devleti topraklarının
her yerinde görev yapan, devlet tarafından gönderilen memurlardı. Kadılar, şer’i ve hukuki
bütün konulara bakma yetkisine sahiplerdi. Aynı zamanda alım-satım, vekâletname gibi
işlemlere de bakarlardı.3 Kadıların yetiştiği medreseler devletin kuruluşundan itibaren
gelişerek, Fatih döneminde en kapsamlı hale geldi. Medreseler, hâric ve dâhil medreseler
olarak ikiye ayrılıyordu. Hâric Medreselerde, başta giriş düzeyinde Arapça bilgisi ve söz
dizimi, mantık, kelam, astronomi, geometri ve belagat öğretiliyordu. Bunlar müderrislere
günde verilen akçe miktarına göre yirmili, otuzlu, kırklı ve ellili medreseler olarak
derecelenirdi. Dâhil medreseler ise sultan kızları, şehzadeler ve vezirler tarafından kuruluyor
ve buralarda ileri düzeyde hidâye, fıkıh ve Kur’an tefsiri öğretiliyordu. Bunların üstünde sekiz
hazırlık medresesi ve Semâniye medreseleri yer alırdı. İnsanlar arasında meydana gelen dava
ve tartışmalı konuları kanunlara göre çözen kadı, padişah tarafından atanır, doğrudan merkeze
bağlıdır ve muhatabı padişahtır. Kadının görevi, zulmü önlemek adaleti sağlamaktır. Devletin
kuruluş aşamasında kadının görev süresi sınırlandırılmadı. Ancak 16. yüzyılda üç yıl,
ardından iki yıl ve 17. yüzyılda bir yıl ile sınırlandırılarak kadıların halk ile yakınlaşması
engellenmek istendi. Zamanla görevlerin kısa sürmesi ve ardından merkeze dönüp görev
beklemek gibi durumlar kadılık kurumunun bozulmasında en büyük etken oldu.4 Devletin
kuruluş ve yükselme dönemlerinde kadı, adaletin temsilcisi olarak hafızalarda yer alırken 16.
yüzyıl sonrası mülâzemet usulünün bozulmasıyla kendi çıkarlarını düşünen kadıların ortaya
çıkmasına neden oldu. Madeline C. Zilfi’nin eserine göre kadılar, vergi toplayıp görevlerini
hakkıyla yerine getiren ancak buna rağmen pek hoş karşılanmayan söylentilere maruz
kaldılar.5
OSMANLI ULEMASI VE MEDRESELERİN DURUMU
Osmanlı Devleti’nde ulemanın görevi Kur’an ve sünnet ışığında, karşılaşılan soru ve
sorunlara cevap bulmaktır. Ulema, ilmî bilgisi çok derin olsa bile yanılmaz olduğunu iddia
edemez, yaptıkları ve söylediklerinin birbirine uyması gerekir. Ulemanın başka bir görevi de
dinin temel doktrin ve yaşam ilkelerini korumaktır.6 A. Yaşar Ocak ulemayı toplumsal
piramidin “erkân-ı erbaa” denen dört unsurundan biri olarak görmektedir. Osmanlılardan önce
Selçuklu Devleti vezirlerinden Nizâmü’l-Mülk tarafından kurulan Nizamiye Medreselerine
müderrisler devlet tarafından atanmaya ve maaşları devlet tarafından ödenmeye başlandı.
Ders programları devlet tarafından belirlenerek okutulan kitaplar devlet tarafından verildi ve
2

İlber Ortaylı, “Kadı” (Osmanlı Devleti’nde Kadı), DİA, C. 24, İstanbul 2001, s. 69-73; A. Refik Gür, Osmanlı
İmparatorluğu’nda Kadılık Müessesesi, Haz. M. Nihat Aryol, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s.
54.
3
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, TTK, Ankara 2014, s. 91.
4
Hasan Tahsin Fendoğlu, “Osmanlı’da Kadılık kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, ed. Güler Eren, Osmanlı, C. 6,
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 453-456.
5
Madeline C. Zilfi, Dindarlık Siyaseti Osmanlı Uleması Klasik Dönem sonrası 1600-1800, çev. Mehmed Faruk
Özçınar, Birleşik Yayınevi, Ankara 2008, s. 8.
6
Osman Özkul, Gelenek ve Modernite Arasında Ulemâ, Bir Harf Yayınları, İstanbul 2005, s. 27.
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bunların dışında ders kitabı okunmasına müsaade edilmedi. Ahmet Y. Ocak, medreselerin
kurulmasındaki amacın devlete hizmet edecek kişilerin devlet ideolojisiyle yetiştirilmesini
sağlamak olduğunu belirtiyor.7 Osmanlı ulemalarının öncülerini Anadolu dışından gelenler
oluşturdu. İlk dönem medreselerinin bulunduğu Edirne, Bursa ve İznik medreselerine
Anadolu’dan pek çok kişi gelip eğitim aldıktan sonra yeniden Anadolu’nun çeşitli yerlerine
dağılarak ders verdiler. Bu sebeple Osmanlı medreselerinden yetişmiş olan ulemada Arap ve
Fars etkisi oldukça fazlaydı.8 Osmanlı Devleti’nin ilmiye teşkilatı; malî, idarî ve askeri
teşkilatın yanı sıra 16. asrın sonuna doğru bozulmaya başladı ve bu bozulmalara çare için
risaleler yazıldı. Bu risalelerden en bilineni Koçi Bey’in risalesi olmasına rağmen dönemin
sosyal durumunu ayrıntılı bir şekilde ele alan Kâtip Çelebi’dir. İlmiyenin bozulmasının
etkisiyle medrese tahsilini yapmadan rüşvet ve iltimas yoluyla medreseden mezun olup
mülazım olan hocaların sayısının arttığı görülmektedir. Bunun sonucunda durumu zayıf ve
savunmasız öğrenciler farklı yollara yöneldi. Bu sebeple bazı öğrenciler medreseyi bırakarak
eşkıyalığa başladılar. Osmanlı Devleti İran, Avusturya ve devam eden diğer savaşlar
nedeniyle zor bir süreç içerisine girdi ve bu süreçten kendisini kurtarabilmek adına çalışmalar
başlattı. Devleti ayakta tutan diğer mekanizmalar gibi ilmiye teşkilatının bozulması ile
bunların ıslah edilmesi için emirler verildi. III. Murad tarafından sadrazama Fatih
dönemindeki kanunların gözetilerek, kendi zamanında gözetilmediğini ve talebelerin uğraştan
geri kaldığını ve zahmetsiz müderris olanların varlığından haberdar olduğunu ve bu
durumların giderilmesi gerektiği şeklinde uyarı niteliğinde bir ferman gönderildi.9 En yüksek
dereceli medrese olan sahn medresesine müderrislik, ulema tarafından şiddetle arzulandığı
için ilmin mevkii uğruna gelişmekten uzak kaldığı ve ulemanın mevkii peşine düştüğü
görülmekteydi. Devlet bünyesinde nüfuz bulmaya çalışan ulema, “dinin devletleşmesini”
sağladı. Dini temsil eden diğer zümreler ise devletin ulemayı kendi devlet adamı gibi
kullanmasına karşı çıktı.10 Kanuni döneminde yaşayan Selefiyyeci Mehmed Birgivî, makam
ve mevkii endişesi olmayan inandığı fikirleri yaymaktan çekinmeyen, gerektiğinde sadrazamı
uyarmaktan geri durmayan ulemaya gösterilebilecek bir örnekti.11
Osmanlı Devleti’nde adli idareciler, yani medrese ehli kimseler 17. yüzyıl öncesinde nadiren
rüşvet alırken sonrasında bu durum yaygın bir hal aldı, bununla yetinmeyerek davayı
kazanmak için kadılara hediye verildiği görüldü.12 Oysa kadının bu gibi durumlara fırsat
vermemesi için kadıların mahkemeleri olması halinde en yakınlarından bile hediye almaması
gerekmekteydi. 16. yüzyıl ortalarında tayin işlerine rüşvet karıştı, sonrasında ise normal
bekleme süresi göz ardı edilerek mülazımlık para ile alınıp satılabiliyordu. 17. yüzyılda
kadılar, İstanbul’a gitmeden rüşvet yoluyla makam elde eder oldu. Dönemin düşünürleri
7

Ahmed Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Timaş Yayınları, İstanbul
2016, s. 160.
Erkan-ı erbaa; Osmanlı Devleti’nde sosyal tabakaları ifade eden ümerâ(yönetenler), ulemâ(alimler), esnaf ve
tüccarlar ve reayâ(çiftçiler)’dan oluşmaktadır.
8
Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 162.
9
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, TTK, Ankara 2014. S. 251-252.
10
Ocak, Zındıklar ve Mülhidler, s. 164-166.
11
Ahmet Yaşar Ocak, “Dini Bilimler ve Ulema”, ed. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Ankara 2009, s.252.
12
Ahmet Mumcu, Tarih İçindeki Genel Deyimiyle Birlikte Osmanlı Devleti’nde Rüşvet, İnkılâp Kitabevi, İstanbul
1985, s. 130.
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yazdıkları layihalarla padişaha, rüşvet yoluyla kadılıkların satıldığı bildirildi. Kadı ve naipler
eşkıyalar ile iş birliği yaparak rüşvetin normal görülmesini sağladı ve bu durum
huzursuzluklara yol açtı.13
OSMANLI ULEMASI İÇİNDE KADIZÂDELİLER HAREKETİ
Osmanlı Devleti’nin ilmi teşkilatı içerisinde etkilendikleri Selefiyye ekolüne mensup İbn
Teymiyye ve ondan etkilenen Birgivî Mehmed Efendi gibi isimler sayesinde farklı bir konum
elde eden Kadızâdeliler, devletin içinde bulunduğu durumu fırsat bilerek devlet
kademelerinde aldıkları üst düzey payeler yoluyla toplumu ilgilendiren dini konuların bidat
olduğu ve tasfiye edilmesi gerektiği üzerinde durdular. Kadızâdelilerin örnek aldıkları kişi
olan İbn Teymiyye, Moğol saldırıları dolayısıyla Anadolu’ya gelip yerleşen ve kendisi gibi
Moğollardan kaçan pek çok Şiî-Bâtıni hareketin yaydığı düşünce ve ibadet şekillerine karşı
çıkarak savaş başlattı. İbn Teymiyye’nin bazı âdet, töre, inanç ve ibadetleri ayıklamak için
Kur’an ve sünneti esas alması sebebiyle “Selefî” bir yapıya sahip olduğu belirtilmektedir.
Selefiler, “kabir ziyareti, ölülerin ruhlarından yardım isteme, yatır ziyaretleri ve buralarda
kurban kesme, devran, raks” konularına aşırı tepki gösterdi “şeyhe kayıtsız ve şartsız
teslimiyet, çileye girmek, ricâlü’l-gayb, kutub, gavs gibi hususlarla ene’l-hak” denilmesine
karşı çıktılar ve devlet adamlarından uzak durdular.14
İbn Teymiyye’den sonra ondan etkilenen asıl adı Takiyüddin Mehmed olan Birgivî, selefi
ekolünün devam etmesini sağladı. Birgivî Mehmed, 1523 yılında doğdu, ilk eğitimini
müderris olan babasından, ardından dönemin tanınmış alimlerinden Ahizade Mehmed Efendi
ve Abdurrahman Efendi’den ders aldı. O icazet aldıktan sonra bazı medreselerde müderrislik
yaptı. Kanuni döneminde Edirne kassam-ı askerisi olan Mehmed Efendi, görevi boyunca
Kur’an ve sünnete uymayan davranışlara karşı mücadele etti. Onun çabalarına rağmen halk bu
çağrıya tepkisiz kalınca, kadılar arasında rüşvetin yaygınlaşması ve para karşılığı zengin
çocuklarına paye verilmesi bakımından Şeyhülislam Ebussûud Efendi’ye görüşlerini bildirdi.
Ebussûud Efendi, önceki Osmanlı uleması arasında da bu konuların tartışıldığını, farklı
görüşlerin öne sürüldüğünü, bu konuda halk arasında fitneye yol açmaması için Mehmed
Efendi’ye nasihatte bulundu. Mehmed Efendi, bu şekilde bidatlerin terkedilmeyeceğini
anlayarak İstanbul’a döndü ve inzivaya çekildi. Hocası Abdullah Karamanî’nin tavsiyesi ile
bu kararından vazgeçince II. Selim’in hocası Birgili Ataullah Efendi’nin yaptırdığı medreseye
tayin edildi. İlmî bilgisi sayesinde kısa zamanda meşhur olan Takiyüddin Mehmed’den pek
çok talebe ders almaya çalıştı. Ömrünün sonuna kadar da Birgi’de tedris, irşad ve telif
faaliyetleriyle ilgilendi ve Birgivî adıyla anılmaya başladı. Ömrünün son yıllarında İstanbul’a
giderek Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’ya memleketteki adaletsizlikten yakınarak
gerçekleri söylemekten çekinmedi. Birgivî Mehmed, eserlerini hiçbir devlet büyüğüne
atfetmedi, hatta ileri gelen devlet adamlarında gördüğü kusurları şiddetle tenkit etti. Bilhassa
memurların aldığı rüşvet ve haksız verilen rütbeler Birgivî Mehmed Efendi’nin karşı çıktığı
diğer konulardan oldu. Birgivî, Sünni esaslardan sapmış ve bidatler ihdas etmiş olan tasavvuf

13

Mumcu, Osmanlı Devleti’nde Rüşvet, s. 130-141.
Ali Fuat Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası 17. Yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivasîler, İletişim Yayınları, İstanbul
2017, s 73-75.
14
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erbabını da şiddetle eleştirerek bununla ilgili bir risale yazdı.15 Birgivî’nin karşı çıktığı
konulardan biri de para vakıflarıdır.16 Birgivî’nin eserleri bazı vaizler tarafından kendi
menfaatleri için kullanıldı. Bunların başında Kadızade Mehmed Efendi gelmektedir.17 Birgivî
Mehmed Efendi 1573 yılında İstanbul’da vefat etti. Cenazesi ise Birgi’ye defnolundu.18
Birgivî Mehmed Efendiden sonra ondan etkilenen Kadızâde Mehmed Efendi, Kadızâdeli
hareketinin kurucusu oldu. Kadızade Mehmed, 1582 yılında doğdu, babasının kadı
olmasından dolayı Kadızade olarak anıldı. Küçük yaşta Birgivî’nin talebelerinden ders aldı,
ardından İstanbul’a giderek tahsilini orada tamamladı. Bundan sonra halveti tarikatına mensup
oldu, ardından tasavvufa ve kendi mizacına uymadığı gerekçesiyle tarikatı bıraktı. O ilk
olarak Fatih camiine tayin edildi, daha sonra Ayasofya camiinde ders ve vaaz vermeye
başladı.19 Buralarda görev yaptığı sırada kısa sürede meşhur oldu ve ünü saraya kadar ulaştı.
Saray görevlileri aracılığıyla padişah tarafından 1631’de Ayasofya’ya vaiz olarak tayin
edildi.20 Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Kadızâde Mehmed hakkında “o yüzyıl başında
çıkan şeyhlerin seçkini idi ki bunda olan fesahât, belagât, zekâ, asillik, fikir, sezgi ve dil
açıklığı o çağda kimseye nasip olmamış idi” diye söz eder. Evliya Çelebi, padişah IV. Murad
ile Bağdat seferine giderken Konya’da Hz. Mevlana’yı ziyaret etmediğini ve ziyaret etmek
isteyenleri de engellediğini bildiriyor.21 Kadızade Mehmed Efendi, Birgivî’nin eserlerini
okuyarak onun görüşlerinden etkilendi. IV. Murad döneminde Kadızâde Mehmed ile
Abdülmecid Sivasî arasında ilk tartışma başladı. 1633 yılında Yeni Cami’de bir mevlid töreni
sırasında padişah, şeyhülislam ve birçok âlimin bulunduğu bir anda önce Abdülmecid Sivasî
kürsüye çıkarak Kadızâdelilerin görüşlerini eleştirdi ve halkı etkiledi, ardından Kadızade
Mehmed kürsüye çıkarak etkili bir vaaz verdi. Vaazında Nasreddin Hoca’nın bir hikâyesini
anlatmaya başladı: “Hoca Nasreddin çift sürerken küçük öküz hareket ettikçe büyük öküzü
döğermiş, niçin deyu su’al edenlere büyük öküz işâret etmedikçe küçük öküz harekete kâdir
değildir.” Kadızade sözünü bitirince, ulema arasında kargaşa çıktı ve söylenenleri Padişaha
hakaret olarak kabul ettiler, kargaşayı ise şeyhülislam yatıştırdı.22 Kadızade Mehmed Efendi
ile Abdülmecid Sivasî arasında geçen tartışmanın konusu bazen başlıkların daraltılması
sayesinde üç, dört ana başlık halinde bazen de ayrı ayrı konular ele alınarak on altı ile on
dokuz başlık altında toplanmaktadır.23 Genel olarak konular şu şekildedir:1)Hızır (a.s)’ın
yaşayıp yaşamadığı meselesi, 2) Teganni (söz ile müzik)’nin caiz olup olmaması, 3) Sûfîlerin
15

Emrullah Yüksel, “Birgivî”, DİA, C. 6, İstanbul 1992, s. 191-194; Huriye Martı-Ahmed Ürkmez, XVI. Asır
Osmanlısında Bir âlimin Kaleminden Siyaset Eleştirisi: Birgivî ve “Zühru’l-Mülûk” Adlı Eserin Tercümesi, Çukurova
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(2), s. 1-28, www.dergipark.com. (Yukarıda bahsedilen risalenin adı
bilinmemekle beraber Birgivî Mehmed Efendi’nin en önemli eseri “Et-Tarikatü’l-Muhammediyye”dir.)
16
Özkul, Gelenek ve Modernite Arasında Ulemâ, s. 94.
17
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III. Cilt I. Kısım, TTK, Ankara 2003, s. 355.
18
Yüksel, “Birgivî”, s. 193.
19
Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, s. 100.
20
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 355.
21
Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, YKY,
İstanbul 2011, s. 350.
22
Kâtip Çelebi, Fezleke [Osmanlı Tarihi (1000-1065/1591-1655)], C. II, haz. Zeynep AYCİBİN, Çamlıca Yayınları,
İstanbul 2016, s. 735. (Bu konu, Kâtip Çelebi’nin eserinde fazla ayrıntıya girmeden anlatılmıştır.)
23
Ferzende İdiz, “Kâtip Çelebi’nin Mîzânü’l-Hakk Eseri Bağlamında Kadızâdeliler-Sivasîler Mücadelesi”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 39, Ağustos 2015, s. 1052-1063,
www.sosyalarastirmalar.com.
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yaptığı raks ve devrân’ın caiz olup olmadığı meselesi, 4) Hutbe okunurken tasliyye ve tarziye
meselesi, 5) Tütün içmenin hükmü, 6) Kahve içmenin hükmü, 7) Afyon şurubu ve diğer keyif
verici maddelerin kullanımı, 8) Resulullah’ın anne ve babasının imanı meselesi, 9) Firavun’un
imanı meselesi, 10) İbn Arabî’nin durumu, 11) Yezid’e lanet edilip edilmeyeceği, 12)
Bidatler, 13) Kabirleri ziyaret etmenin hükmü, 14) Regaip, Beraat ve Kadir gecelerinde
cemaatle nafile namazı kılınıp kılınmayacağı, 15) Musafaha (tokalaşma) meselesi, 16) İnhiha
(eğilerek) selam verilebilir mi? 17) Emr-i bi’l-maruf nehy ani’l-münker meselesi (iyiliği
emredip kötülüğü menetme), 18) Millet (Avam ve havasın gözetilmesi) meselesi, 19) Rüşvet
meselesi.
Kâtip Çelebi’nin Mizânü’l-Hak Fî İhtiyâri’l-Ehakk isimli eserinde bu başlıklar, o dönemde
tartışılan konular olduğu için tek tek ele alınmış, konu açıklanarak iki tarafın tutumu ve
gerçekte nasıl olması gerektiği, kendi bakış açısıyla ele alınmaktadır.24 Nâimâ Mustafa
Efendi’nin eserinde yukarıda sayılan maddeler on altı madde olarak verilerek ayrıntılı olarak
açıklaması yapılmamıştır.25
Kadızâde Mehmed sayılan bütün maddeleri bidat diyerek haram saydı, Abdülmecid Sivasî ise
aksini iddia etti. Kadızâde Mehmed, I. Ahmed’in ölümünün ardından devletin ve halkın içinde
bulunduğu kötü durumdan faydalanarak bütün kusurların şer’i kurallara aykırı
davranılmasından meydana geldiğini ilan ederek İstanbul’u birbirine kattı ve devletin
tarikatlara karşı cephe almasını sağladı.26 Kadızâdeliler, Birgivî’nin tarikatlara yaklaşımını
mensupları tarafından idareye ve tarikatlara karşı bir tasfiye hareketine dönüştürdü. Şöhreti
IV. Murad’a kadar ulaştı. Bir rivayete göre Kadızade Mehmed’in tanınmasında IV. Murad’ın
gördüğü bir rüyayı hiçbir ulemanın yorumlamaya yanaşmaması, dolayısıyla bir Kadızade
aracılığıyla Kadızade Mehmed’in rüyayı yorumlaması ve bir süre sonra rüyanın yorumlandığı
şekliyle gerçekleşmesi üzerine IV. Murad’ın desteğini almasıyla oldu. Bu konu Peçevi
Tarihinde Şeyh Şücâ’ya atfedilmektedir. Mehmed Efendi ise sadece Ayasofya Camii vaizi
olarak geçer.27 Kadızade Mehmed, buna dayanarak padişaha bir kaside sundu. Bu kaside
padişaha “İstanbul halkının zevke, sefaya daldığını, fakat taşrada ahtan, feryattan başka bir
ses duyulmadığını, tımar sahiplerinin zulmettiklerini, halkın kafire esir olmaya razı olduğunu,
rüşvetin alıp yürüdüğünü, oğlancılığın, afyonun, şarabın, tütünün bir salgın gibi her tarafı
sardığını, kahvehanelerin birer fesat ocağı olduğunu belirterek bir “ayak divanı” yapılması”
gerektiğini bildiriyordu. IV. Murad, İstanbul’da çıkan büyük yangının etkisiyle, tütün yasağı
ve kahvehaneleri kapatmasından cesaretle tütünün haram olduğunu, bunun aksini söyleyenin
katlinin gerektiğini fetva yoluyla bildirdi. Kadızâde’nin fetvasından destek alan padişah

24

Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hakk Fî İhtiyâri’l-Ehakk, haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2018. (Kâtip
Çelebi, yukarıda sayılan 19 maddeye ek olarak eserine “Ebussûud Efendi ile Muhammed Efendi Hakkında” ve
“Sivasî Efendi ve Kadızâde Efendi Hakkında” başlıklı iki konu daha eklemiştir. Eserde konuların açıklaması
yapılarak Sivâsîlerin ve Kadızâdelilerin tutumlarının aşırılığından söz etmiş, kesin bir şey söylemenin yanlış
olduğunu ve bunun değiştirilmesi için yapılacak müdahalenin sonuç vermeyeceğini belirtmiştir.)
25
Nâimâ Mustafa Efendi, Târih-İ Nâ’îmâ (Ravzatü’l-Hüseyn Fî Hulâsati Ahbâri’l-Hâfikayn), C. IV, Haz. Mehmet
İPŞİRLİ, TTK, Ankara 2007, s. 1704-1710.
26
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 356.
27
Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi II, Haz. Bekir Sıtkı BAYKAL, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, s. 2931.
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tebdil-i kıyafet gezerek yasağa uymayanları cezalandırdı.28 Osmanlı toplumunda, zamanla
padişahın söylediklerinin, uyulması gereken bir kanunmuş gibi algılanmasında ulemanın
etkisi büyük oldu. IV. Murad, Kadızâde Mehmed’i icraatlarına uygun vaaz ve fetva vermesi
için himaye edip ödüllendirdi.29 IV. Murad’ın uygulamaları bunlarla sınırlı kalmadı.
İstanbul’da çıkan yangılar nedeniyle tütün yasağı çıkarıldı ve kahvehaneler kapatıldı. Tütünün
haram olmadığını söyleyenler de katledildi. Düşük ayarlı akçe yüzünden eşkıyalık hareketine
katılan altıbölük halkına da başka görev verilmemesi emredildi. Padişah, eşkıyalık
hareketlerine meyletmiş grubu affetmesini isteyen şeyhülislam Ahizade Hüseyin Mehmed
Efendi’yi bu hareketinden dolayı Kıbrıs’a sürgün adı altında katlettirdi, yerine önceki
şeyhülislam Yahya Efendi getirildi. Yahya Efendi de dönemin içinde bulunduğu durumu şu
sözlerle ifade etti: “Mescitte riyapeşeler ko etsin riyayı, meyhaneye gel kim ne riya var ne
mürai.” (Camide riyakârlık olur, meyhanede olmaz.)30 Kadızâdeliler ve Sivasîler arasındaki
mücadeleye müdahale etmeyen padişah, durumu kendi çıkarına kullanmayı uygun gördü ve
her ikisini de hoş tutmaya çalıştı. Kadızâde Mehmed Efendi, 1635 yılında vefat etti.
Ölümünden sonra ona tabi olanlar saraya girdi ve mevki elde etmek için muallakta kalan
bütün meselelerin haram olduğunu söylemekten çekinmediler ve sûfi tekkelerine saldırmaya
başladılar.31
Kadızâde Mehmed’in halefi olan Üstüvânî Mehmed 1608 yılında doğdu, sırasıyla Şam,
Kahire ve ardından İstanbul’da alim ve mollalardan ders aldı. İstanbul’daki ilk görevi
Ayasofya Camii vaizliği oldu. Burada vaaz verirken sırtını sütun mermere dayadığı için
“Üstüvânî” adıyla anılmaya başladı. Etkili vaazlarını saray görevlileri takip edince güçlü bir
çevreye sahip oldu. IV. Mehmed’in hocası sayesinde Has Oda’da vaaz verdiği için padişah
şeyhi diye anılmaya başladı.32 Üstüvânî Mehmed Efendi’nin, saraydaki bu etkinliğine
dayanarak tayin ve azillerde etkili olmaya başladığı görülür. Kadızâdeli hareketi yeniden
Üstüvânî Mehmed döneminde canlandı. Kadızâdeliler tasavvuf ehline karşı sert tutumlarını
sürdürdü, verdikleri vaazlar sayesinde halkı tahrik ederek, saldırgan bir tavır almalarına neden
oldular.33 Üstüvânî Mehmed’in Ayasofya camiinde verdiği derslere çok sayıda saray erkanı
katılırken bu sayede saray içinde ve dışında birçok taraftar kazandı.34 Daha sonra Fatih
camiinde görev yapan Üstüvânî, sürgüne gönderilene kadar burada kalarak camiyi adeta bir
karargâh haline getirdi.35 1648 ve 1687 yılları arasında Kadızâdeliler ve Sivasîler arasındaki
gerginlik, yaşananlar dolayısıyla daha da arttı. Üstüvani Mehmed ve Sivâsîlerin şeyhlerinden
Abdülahad Nûri, vaizlerin kışkırtması ile saray halkı, bostancı ocağı, harem ağaları ve ocak
ileri gelenleri tarikat mensuplarına saldırmaya başladığı için bir kez daha karşı karşıya geldi.
Olaylar içinden çıkılmaz bir hal alınca şeyhülislam devreye girdi. İşin içinden çıkamayan
28

Cengiz Gündoğdu, XVII. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Otoritenin Ulemâ-Sûfî Yaklaşımına Dair Bir Örnek: IV. MuratKadızade-Sivasî, Dini Araştırmalar, C. 2, S. 5, http://dergipark.gov.tr.
29
Muhammed Ünlücan, IV. Murad’ın İcraatlarında Din ve Siyaset Etkeni, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 30.
30
Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül-vukuat; Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, sadeleştiren: Neşet Çağatay,
C. II, TTK, Ankara 1992, s.233-236.
31
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 359.
32
Muammer Göçmen, “Üstüvânî Mehmed Efendi”, DİA, C. 42, İstanbul 2012, s. 396-397.
33
Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, s. 101.
34
Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II. Tegayyür ve Fesad (1603-1656):
bozuluş ve kargaşa dönemi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 238.
35
Aydın Tonga, Osmanlı’nın Paralel Devleti Kadızâdeliler, Doğu Kitabevi, İstanbul 2017, s. 117.
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şeyhülislam sadrazama sığındı. Sadrazamın İstanbul kadısına, vaizlerin uyarılması ve sûfilere
saldırılmamasını tavsiye etmesiyle olaylar yatıştı. Bu sıralarda Birgivî’nin et-Tarikat-ı
Muhammediyye adlı eserini eleştiren Kürd Molla Mehmed ve Tatar İmam Hüseyin Efendi,
Üstüvânî’ye çağrıda bulundular. Üstüvânî, elde ettiği nüfuz sayesinde yapılan çağrıya cevap
vermediği gibi bunların idam edilmesini istedi. Ancak Hüseyin Efendi’ye risalesini imha
etmesi tavsiye edilerek olay yatıştırıldı.36 Kadızâdeliler, Çınar Vak’asında bir müezzini naat-ı
şerif okurken engellemeye çalıştılar. Başarılı olamayınca Fatih camii önünde toplanıp
İstanbul’daki tüm tekkeleri yıkma, önüne gelen bütün dervişleri öldürme, camilerde tek
minare kalana dek diğerlerini yıkma kararı aldılar. Toplananlara sadrazamın nasihati etkili
olmadı. Sadrazam köprülü Mehmed Paşa, devrin alimlerini toplayarak Kadızâdeliler hakkında
bir karar aldı. Padişahın verdiği katl cezası sürgün cezasına çevrildi. Hareketin öncüleri
üstüvani Mehmed, Türk Ahmed ve Divane Mustafa Kıbrıs’a sürgün edildi. Üstüvani iki yıl
sonra kurtularak memleketi Şam’a gitti, orada vaizlik ve hatiplik gibi görevler yaparak yaşadı
ve 1661 yılında vefat etti.37
Kadızâdeliler hareketinin Üstüvanî Mehmed efendiden sonraki öncü ismi Vanî Mehmed
Efendi’dir. Hoşap kasabasında doğmuş olan Vanî Mehmed'in doğum tarihi bilinmemektedir.
İlk tahsiline Van'da başladı. Tebriz, Gence ve Karabağ'da tahsilini tamamladı. İlk görev yeri
Erzurum'da vaizlik yapmak olduğundan, talebeleri ona “öğüt denizi” benzetmesi yaptılar. İlim
meclislerinde sohbetleri ile tanınan Vanî Mehmed, beylerbeyi Fazıl Ahmed Paşa ile
tanıştıktan sonra onun takdirini kazandı. Fazıl Ahmed Paşa, sadrazam olduğunda Vanî
Mehmed'i İstanbul'a çağırdı. IV. Mehmed ile tanıştıktan sonra onun ilgisini çekti ve 1665
yılında İstanbul Yeni Camii kürsü vaizliği ve hâce-i sultanîlik görevine getirildi. Vanî
Mehmed, Üstüvânî Mehmed’in Kıbrıs’a sürülmesinden sonra güç kaybeden Kadızâdelilerin
yeniden güç kazanmasına vesile oldu. Elde ettiği bu imtiyazla oğullarını ve damadını şehzade
hocalığı gibi üst derece mevkilere getirdi. Vanî Mehmed, bol bol padişahın hediyelerine
maruz kaldı. Kadızâdelilerin en güçlü olduğu dönemde Vanî Mehmed Efendinin karşısında
Niyâzî-i Mısrî bulunuyordu.38 1683 Viyana kuşatmasında ordu vaizliği yapan Vanî Efendi,
kuşatmanın bozgunla bitmesinden oldukça etkilendi. Vaizler grubunda olması nedeniyle IV.
Mehmed çok sevdiği hocasını görevden uzaklaştırarak Bursa Kestel’e gönderdi. Bu sürgün
olayına çok üzülen Vanî Mehmed Efendi çok geçmeden 1685’te vefat etti.39
Vanî Mehmed Efendi, yaşadığı süre boyunca sarayda etkin bir güç oldu. Bu sayede padişah
üzerinde etkisi büyüktü. Bazı tekkeler kapatıldı, semâ yasaklandı ve Bâtıni görüşlerinden
dolayı Larî Mehmed idam edildi. Saraydaki etkinliğini arttırmak için evlilik yoluyla akrabalık
kurmaktan çekinmedi. Vanî Mehmed daha hayatta iken Kadızâdeliler etkisini kaybetti,
yasaklanan semâ serbest bırakıldı.40 Vanî Mehmed Efendi öldükten sonra bir süre
Kadızâdeliler etkisini sürdürmeye çalıştılarsa da üç önemli lider zamanındaki gibi asla
olamadılar. Kadızâdeliler, yaşadıkları dönemde eleştirdikleri konularda tasfiyeci bir tavır
alarak tüm bidatleri şiddetle de olsa ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ancak emr-i bil ma’ruf
36

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 360.
Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, s. 101-102; Göçmen, “Üstüvânî”, s. 397.
38
Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, s. 95-96.
39
Erdoğan Pazarbaşı, “Vanî Mehmed Efendi”, DİA, C. 28, İstanbul 2003, s. 458-459.
40
Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, s. 98-100.
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nehy anil-münker (iyiliği emredip kötülüğü menetmek) prensibini zorla uygulamaya
çalıştıkları için devlet buna izin vermedi.41
KADIZÂDELİLERİN RAKİPLERİ SİVASÎLER
Kadızâdelilerin yaşadığı 17. yüzyılda en büyük rakipleri Sivasîler oldu. Sivâsîlerin önde gelen
isimleri ise şunlardı: “Abdülmecid Sivâsî (ö. 1635), Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1628), İsmail
Rusûhî (ö. 1631), Abdülahad Nurî (ö. 1650), İsmail Rûmî (ö. 1631), Hüseyin Lamekânî (ö.
1625), Sunullah Gaybî (ö. 1676’dan sonra), Sarı Abdullah (ö. 1660), Niyâzî-i Mısrî (ö.
1694).” Sivâsîlerin kurucusu olarak Abdülmecid Sivasî karşımıza çıkarken, İstanbul’daki şube
kuruculuğu sıfatı da Abdülâhad Nûrî’ye atfedilmektedir. 17. yüzyılda yaşayan padişahların
Halvetiliğe yakın olması sebebiyle Sivasîler Kadızâdelilerle mücadelede ön plana çıktı. 17.
yüzyılda Kadızâdelilerle Sivasîler arasında yapılan tartışmaların konusu yukarıda da
değinildiği gibi dini ve sosyal konulardı. Bu meselelere cevap olarak Sivasîler: “müspet
ilimler tahsil edilebilir. Hızır (a.s) hayattadır. Ezan ve Mevlid’in güzel sesle okunması câizdir.
Devrân ve semâ’ câizdir. Hz. Peygamber’e ve ashabına gereken saygı gösterilmelidir. Tütün
ve kahve haram değildir. Hz. Peygamberin anne ve babası imanlı olarak vefat etmişlerdir.
İbnü’l-Arabî, şeyh-i ekber namı ile bilinen en büyük İslam mutasavvıfıdır. Güzel bidatler
(bidat-ı hasene) kabul edilir. Bu ve benzeri hususlarda, her şeyin aklî ve mantıkî olanlarını
yapmak lazımdır”42 diye cevap verdiler.
Sivâsîlerin liderlerinden Abdülmecid Efendi, 1563 yılında Horasan'da doğdu. İlk eğitimini
babasından ve amcasından aldı. Otuz yaşında Şemseddin Sivasî'ye bağlandı. Bir Halvetî
dergahında göreve başladıktan sonra Sivas ve çevresinde Şemsîliğin yayılmasında etkili oldu.
III. Mehmed tarafından İstanbul’a davet edildi. Babası ölen yeğeni Abdülâhad Nuri’nin
yanına gelmesi ile Halvetiyye'nin Şemsiyye kolu İstanbul'da Abdülâhad Nûri tarafından
yayılmaya başladı. Padişahın isteği üzere Ayasofya'da vaaz vermenin yanında hadis ve tefsir
derslerini icra etmeye başladı. Bir süre farklı camilerde görev yapmasına rağmen tekkedeki
görevini de ölümüne kadar devam ettirdi.43 1617 yılında vaazlarında “cehrî zikr” konusunda
şeyhülislam ile ters düşünce Kadızâdeliler ve Sivasîler arasında ilk kavga başlamış oldu.
Şeyhülislam ile yapılan tartışmanın doğal sonucu olarak Abdülmecid Sivasî Efendi Sivas’a
sürüldü. Ancak şeyhülislam vefat ettikten sonra padişah tarafından İstanbul’a tekrar çağrıldı.
Abdülmecid Sivasî Efendi, 1639’daki ölümüne kadar görüşleriyle dönemin bütün tartışma
konularına dair kanaat ve hükümlerini açıkça ortaya koydu.44 Abdülmecid Sivasî Efendi,
yaşadığı zaman süresince o dönemde Kadızade Mehmed’in başını çektiği vaizler grubunun
tarikat üyelerine karşı oluşturduğu olumsuzluklar üzerine iki grup arasında olumsuz
tartışmalar meydana getirdi. Abdülmecid Sivasî Efendi, tasavvuf ve tarikatları savunarak
Kadızâdelilere karşı görüşte bulunduğu için Kadızâdeliler-Sivasîler mücadelesi diye
adlandırılan olay tarihteki yerini aldı.45
41

Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, s. 102.
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Abdülmecid Sivasî’den sonra yeğeni Abdülâhad Nûri, Sivâsîlerin lideri oldu. Dayısının
sağlığında Midilli’ye tarikatı yaymak için gönderildi ancak şeyhülislam tarafından tekke
şeyhliğine atanınca İstanbul'a döndü.46 Abdülâhad Nûri, Kadızâdelileri yazdığı eserlerle
eleştirdi, müritlerinden İmam Hüseyin ve Kürd Mehmed yukarıda bahsedilen tartışmayı
başlattı. Şeyhülislam, bu iki şahsa ortadan kaybolmalarını tavsiye ederek durumu yatıştırmaya
çalıştı. Kadızâdeliler, tarikat-ı Muhammediyye hakkında yazılan olumsuz risalelerin
toplatılmasında başarılı oldular.47 Abdülâhad Nûri, yaşadığı sürece Sivâsiyye tarikatının lideri
oldu ve 1651 yılında vefat etti.48
Sivâsîlerin, Abdülmecid Sivasî ve Abdülahad Nuri’den sonraki en etkili liderlerinden biri olan
Niyâzî-i Mısrî, 1618 yılında doğdu. Gerçek adı Mehmed olup, ilim tahsil etmek için gittiği
İstanbul'dan bir süre sonra ayrılarak Anadolu'yu gezmeye başladı ve bu esnada şeyh Ümmi
Sinan'ın halifesi oldu. 1656’dan itibaren irşad faaliyetlerinde bulundu ve birkaç müridiyle
beraber Bursa'ya yerleşti. Vanî Mehmed efendinin sema, zikir ve devranı yasaklatması fikrini
sürekli eleştirdi. Köprülü Mehmed Paşa'nın davetiyle Edirne'ye gitti ve dönüşte İstanbul'a
uğradı. Edirne’ye ikinci gidişinde verdiği vaaz yüzünden Rodos'a sürgüne gönderildi ve
dokuz ay sonra 1674’te Bursa'ya döndü. İki buçuk yıl sonra da şeriata aykırı söz ettiği için
Limni adasına sürgün edildi. On beş yıl sürgünde kaldıktan sonra II. Ahmed’in fermanıyla
Bursa’ya dönebildi. 1692 yılında müritleri ile sefere katılmak istedi ancak izin verilmedi.
Verdiği vaazlar yüzünden fitne çıkacağı düşüncesiyle yeniden Limni’ye sürgün edildi ve 1694
yılında sürgünde iken vefat etti.49
KADIZÂDELİLER VE SİVASÎLER TARTIŞMASININ 17. YÜZYILDAKİ ETKİLERİ
Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda geçirdiği toplumsal bunalımının pek çok sebebi vardı. Güçlü
padişahların olmaması, askerlerin sık sık ayaklanması, padişah annelerinin ve eşlerinin
yönetimde etkili olması gibi birçok etken sonucunda yönetimde bulunan devlet adamları
kendi çıkarlarını gözetir oldu. Bu sebeple makam, mevkii uğruna rüşvet alınıp verilmesi
normal bir hâl aldı.50 Zilfi’nin eserinde durum şu şekilde tarif edilmektedir:“17. yüzyıl
dermansız bırakan bir savaş hali, kırsal nüfusta erime, kentsel baskılar, salgın hastalıklar,
enflasyon, keyfi idamlar, şişmiş ve ücretlerini düzensiz veren bir merkezi hükümet, yüksek
vergilendirme ve uzun süre devam eden gıda sıkıntıları olarak özetlenebilir”.51 17. yüzyıl
ortalarında ayarı düşük akçe, ödemelerin zamanında yapılmaması, saray görevlilerinin iltizam
ve mukataalara el atması, devlet hazinesinin boşalması gibi olaylara tepki olarak bir grup
asker, padişah ile zorla da olsa görüştü ve bunun sonucunda bu duruma neden olan 15-20
kişinin ismini vererek idam edilmelerini istediler. Aksi takdirde durumun düzelmeyeceğini
iddia eden askerlerin bu hareketi tarihte Çınar Vak’asına yol açtı. Bu olaydan sonra
şeyhülislamlığa getirilen Hocazâde Mesud Efendi, bütün devlet işlerini elinde toplayarak
tahttan padişahı indirip yerine başka birini geçireceği söylentilerine neden olduğu için
46
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Bursa’ya sürgüne gönderildi ve orada idam ettirildi. Yerine 1657 yılında Hanefi Mehmed
Efendi getirildi.52 Bunların yanı sıra ulemanın vergi muafiyeti, çocuklarının emek vermeden
meslek sahibi olması, geliri yüksek vakıfların kontrolleri altında olması ulemayı ayrıcalıklı bir
sınıf haline getirdi.53 İnalcık’ın belirttiği gibi “padişahların daima bir tarikat şeyhine yakınlık
duyması” ulemayı sarayda daha etkin kıldı.54 Ulemanın yetkilerinin artmasıyla
medreselerdeki eğitim sistemi de bozuldu ve babadan oğula geçen bir sistem oluştu. Halil
İnalcık, eserinde ulemanın bu durumundan “bağnazlığın zaferi” olarak bahsediyor.55
17. yüzyıl ulemasının arasında Kadızâdeliler de bulunuyordu.56 Dini kesimin alt
tabakalarındaki vaiz ve hatiplerini temsil eden Kadızâdeliler, daha önce de belirtildiği gibi
manevi ve ahlaki üstünlüğü ele geçirerek ulema hiyerarşisinin rolünü tehdit ettiler. İlmiye
sınıfı, 18. yüzyılda ulema ailesi içinde takılıp kaldı. Yabancı seyyahların gözünde klasik
dönem ulemasının tarifi “rütbe ve kaygıdan uzak” olarak tarif edilirken iki yüzyıl içinde beşik
ulemalığı şeklinde değişti. 18. yüzyılda şeyhülislam Dürrizâde Mustafa’nın torununa daha altı
yaşında icazet vermesi bu durumu açıklayacak en iyi örnektir.57 Ulema çocukları her devirde
ayrıcalık taşımasına rağmen 18. yüzyılda bir sistem halini aldı. İlmiye teşkilatının
bozulmasındaki başlıca etkenler; akli ilimlerin terkedilmesi, mülazemet usulünün bozulması,
merkezcilik ve nüfus artışı olarak düşünülse de ilk etkileyen olayın II. Bayezid’in kullarından
birini usule aykırı olarak sahn medresesine müderris yapması olmuştur. Bu şekilde başlayan
medreselerdeki bozulma diğer etkenlerin de yardımıyla daha düzensiz bir hâl almış ve
medreselerin ıslah çabaları bile işe yaramamıştır.58
1703’ten 1839’a kadar şeyhülislamlık makamına geçen 58 kişiden 29’unun 11 aileye mensup
olduğu görülür. Bunlar: “İshakzade, Dürrizade veya Arabzade, Damadzade, Feyzullahzade,
Mekkizade, Mirzazade, Paşmakçızade, Pirizade, Salihzade ve Vessafzâdeler” gibi aileler idi.
Zilfi, eserinde 17. yüzyıl ulemalarından 26 şeyhülislamın sadece 5’inin şeyhülislam çocuğu
olduğunu ve bunun 18. Yüzyılda tam tersi olduğunu yazar. Buna ilaveten 17. yüzyıl
şeyhülislamlarının 3’ünün tüccar çocuğu olduğunu, 18. yüzyılda ise 237 şeyhülislam ve
yargıcın (kadı) hiçbirinin tüccar, esnaf, derviş (sufi) veya köylü çocuğu olmadığını belirtiyor.
17. yüzyıldan güçlenerek çıkan ulema, 18. yüzyılda ulema çocuklarına sınavlarda başarısız
olmasına rağmen Mollazade kotası ile icazet veriyordu.59
17. yüzyılda Kadızâdeliler ve Sivâsîlerin tartıştığı konuların içeriği sosyal konular
olduğundan, Hz. Peygamber döneminden sonra çıkan her şeyin ilk haline dönmesi gerekir
diyen Kadızâdeli vaiz Türk Ahmed ile bazı kişiler arasında geçen şu konuşma durumu
açıklamaya yardımcı olacaktır:

52
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Sual sahibi: “Peygamber zamanında çakşır ve don yoktu, şu hâlde sizlere göre
bunları giymek bid’attir; onları da kaldırır mısınız?”
Türk Ahmed: “Evet menederiz, izar ve peştamal kuşansınlar.”
Sual sahibi: “Kaşık kullanmak da bid’atdır, anı ne yaparsınız?”
Türk Ahmed: “Taamı elleriyle yesinler, ellerine bulaşmakla ne lazım gelir?”
Sual sahibi: “Efendiler halk-ı alemi soyup götü çıplak çöl arabı kıyafetine sokmak
istersiniz, diyerek alay etmiş.”
Başka biri: “Kaşıklar yasak olunca kaşıkçı esnafı ne yapsınlar?”
Türk Ahmed: “misvak ve tespih yapıp anınla geçinsinler.”

Uzunçarşılı’nın ifadesine göre Maan-zâde Hüseyin Bey’in Kadızâdeliler hakkındaki:
“görünüşleri âbid ve zâhid fakat içleri fâsık ve iğrenç bir çok riyakâr adam gördüğünü ve
bunların her türlü ahlaksızlıkları yaptıklarını, yalnız bıyıklarını kırpıp küçültmek suretiyle
sünnete riayet göstermek istediklerini” ve “bunlardan birisinin yetiştirmiş olduğu genç
oğlanın ipek uçkurluğunu görüp ipeğin haram olmasından dolayı ‘bu haram kuşağı gider,
vücuduma dokunuyor, günahkâr oluyorum’ dediğini ve yaptığı şenî fi’ilinden utanmayıp tütün
içmek ve tekkelerdeki semâ ve devranların ve buralara gidenlerin büyük günah işledikleri”
görüşlerini bildirmektedir.60
Kadızâdeliler ve Sivasîler çatışmasında halk büyük çoğunlukla iki tarafı tutarak ikiye
bölündü. İki grubun dışında Kâtip Çelebi gibi orta yolun bulunması gerektiğini düşünenler de
vardı. Kâtip Çelebi, Kadızâde Mehmed’in talebelerinden olmasına rağmen tartışılan konuları
Mizânü’l-Hak adlı eserinde tek tek açıklayarak olaylara ayet ve hadislerle çözüm yolu sundu.
Baskı ve şiddet yolu ile meselenin halledilmeyeceğini belirterek, Kadızâdeliler ve Sivâsîleri
eleştirdi.61 Kadızâdeliler ve Sivâsîlerin bu tartışmasından halk kadar rahatsız olan saray
görevlileri, bunların sürgüne gönderilerek cezalandırılmalarını sağladı. 17. yüzyılın
sonlarında, Kadızâdelilerin güçlü liderlerden yoksun olması soncunda 18. yüzyılda etkisini
yitirdi. Ancak Kadızâdelilerin etkisini yitirmiş olması ilmiye teşkilatı ve ulemanın durumunun
düzelmesine katkı sağlamadı.
SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul’da 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılda karşımıza çıkan
Kadızâdeliler harekâtı ele alınmıştır ki bu grup ulema grubu diyebileceğimiz medrese ehli
kişiler tarafından oluşuyordu. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik
bunalımlardan fırsat bulan Kadızâdelilerin sosyal ve dini meselelerin birçoğunun bidat (dine
sonradan girmiş) olduğunu ve bunların tasfiye edilmesi (bırakılması) gerektiğini şiddetle
savunduklarına dikkat çekildi, Kadızâdelilerin bu tutumu aşırıya kaçınca dönemin tekke ehli
olan Sivâsîlerin önderleri tarafından bu duruma şiddetle karşı çıkıldığı görüldü. Kadızâdeliler
ve Sivasîler grubu arasında çıkan tartışmaya devlet yönetiminin ve toplumun da katıldığına,
devlet yönetiminde görev alıp yetkilerini arttırmak isteyen Kadızâdelilerin bütün hünerlerini
60

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 365-366.
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onaylamanın yanlış olacağını, dönemin şartlarına göre orta yolu bularak davranılması gerektiğini
savunmaktadır.)
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sergilediğine dikkat çekildi. Ayrıca devletin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik bunalım
durumu sonucunda ilmiye teşkilatının bozulduğu ve medreselerde klasik dönem mülâzemet
usulü yerini babadan oğula geçen bir sisteme bıraktığına değinildi. Bu iki gruptan
Kadızâdelilerin önde gelen isimleri Kadızade Mehmed, Üstüvani Mehmed ve Vanî Mehmed;
Sivâsîlerin önde gelen isimleri ise Abdülmecid Sivasî, Abdülahad Nuri ve Niyâzî-i Mısrî
konuya örnek kişiler olarak ele alındı. Kısaca, bu çalışmada iki grubu etkileyen durumlar,
önde gelen tarikat liderleri, yaşandığı yüzyılda yapılan faaliyetler ve tartışma konularına
değinildi.
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CORRELATION BETWEEN ACUTE PHASE REACTANTS AND NEUROLOGICAL
SCORES IN TRAUMATIC SUBARACHNOID HEMORRHAGE
Dr. Öğr. Şeyho Cem YÜCETAŞ
Adıyaman Üniversitesi,Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, seyhocem@hotmail.com
Dr. Öğr. Necati ÜÇLER
Adıyaman Üniversitesi,Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, seyhocem@hotmail.com

ABSTRACT
Aim: Our aim in this study was to examine the correlation between the change in the acute
phase reactant values,albumin, sedimantation, white blood cell in the blood serum of the
patients on admission to and discharge from traumatic subarachnoid hemorrhage at the
hospital and the GCS scores and modified Rankin Scale (mRS) scores as well as the final
neurological conditions of the patients.
Methods: 38 patients diagnosed with traumatic SAH were evaluated between 2015 and 2017.
Cases not included in the study were those who died in the first 24 hours, who had space
occupying lesions in the brain computed tomography, multiple trauma patients and those who
were operated and developed systemic infection.
The correlation between the neurological state at the time of admission to and discharge from
the hospital, GCS scores, mRS values and the C-reactive protein, erythrocyte sedimentation
rate and white blood cell count obtained from the blood serum was examined.
Results: A statistically significant correlation was detected between the C-reactive protein
height, low albumin, height sedimantaton levels on admission and the neurological
examination on both admission and discharge, GCS, mRS scores and duration of
hospitalization.
Conclusion: Acute phase reactans should alert the neurosurgeon to the possibility of surgical
intervention and may be associated with poor clinical grade.
Keyword: Subarachnoid hemorrhage, Acute phase reactant C-reactive Protein, Sedimantation

1.INTRODUCTION
Traumatic subarachnoid hemorrhage (tSAH) is the second most common computed
tomography finding after contussion in patients with moderate or severe head injury (1,2).
The significant prognostic factors associated with adverse outcome have been reported as the
age of the patient, the Glasgow coma scale (GCS) score on admission, localization of the
blood and thickness of the clot, hemorrhage extending to basal cisterns and ventricles, and
coexisting lesions such as intracerebral hematoma or acute subdural hematoma (3,4).
In this study, we aimed to examine the correlation between the change in the acute phase
reactant values, albumin, sedimantation, white blood cell in the blood serum of the patients on
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admission to and discharge from tSAH at hospital and the GCS scores and modified Rankin
Scale (mRS) scores as well as the final neurological conditions of the patients.

2.PATIENTS AND METHODS
We retrospectively studied 38 patients diagnosed with traumatic SAH who were evaluated
between 2015 and 2017. 28 patients were male with the mean aging 33.4 years, 10 patients
were female with the mean aging 28.2 years. Acute pahse reactans of the patients were
obtainedwithin the first day.
The main cause for tSAH was traffic accidents for males and females. Cases not included in
the study were those who died in the first 24 hours, who had space occupying lesions in the
brain computed tomography, multiple trauma patients and those who were operated and
developed systemic infection.
The cranial CT images of our patients were evaluated by two separate radiologists who lacked
any information on the WBC levels of the patients. Cranial CT parameters, such as traumatic
subarachnoid haemorrhage, intraventricular blood, compression of basal cisterns, midline
shift, contusions and mass lesions were recorded. The lesions that appeared in the first cranial
CT were accepted as primary lesions and follow up cranial CTs of the patients were
performed on the first, third and fifth day of their admission. The presence of any additional
CT parameter was accepted as CT progression.
The correlation between the neurological state at the time of admission to and discharge from
the hospital, GCS scores, mRS values and the C-reactive protein, erythrocyte sedimentation
rate and white blood cell count obtained from the blood serum was examined.
3.RESULTS
A statistically significant correlation was detected between the C-reactive protein height, low
albumin, height sedimantation levels on admission and the neurological examination on both
admission and discharge, GCS, mRS scores and duration of hospitalization.
4.DISCUSSION
Although the mechanism is still controversial, many authors have demonstrated a correlation
between head trauma and acute phase reactans (5,6).
Subarachnoid hemorrhage (SAH) can trigger immune activation sufficient to induce the
systemic inflammatory response syndrome (SIRS). This may promote both extra-cerebral
organ dysfunction and delayed cerebral ischemia, contributing to worse outcome (7). The
magnitude of damage to cerebral tissues following head trauma is determined by the primary
injury, caused by the kinetic energy delivered at the time of impact, plus numerous secondary
injury responses that almost inevitably worsen the primary injury.
Traumatic brain injury (TBI) is the most disabling of traumatic injuries, often leading to
lifelong physical, cognitive, behavioral, and emotional impairments (8). Nearly half of
hospitalized survivors of TBI experience long-term disabilities. The lifetime costs of TBI in
the United States, including medical costs and costs due to lost productivity, total an
estimated $60 billion annually, constituting one of the largest expenditures in the health care
system. TBI encompasses numerous types of insults to the brain, with one of the most severe
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Sayfa 755

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
being subarachnoid hemororhage. TBI associated with subarachnoid hemororhage is a
frequent cause of death and disability in trauma victims who reach the hospital alive.
Tissue damage after head trauma is due to primary injury plus secondary injury. Primary
injury refers to the physical destruction of tissues that occurs within moments of impact.
Kinetic energy deposited by the impact causes shearing of the tissues. The primary injury
ruptures neurons, astrocytes, and oligodendrocytes, causing their immediate necrotic death.
Necrotic cell death releases intracellular substances (e.g., excitatory amino acids and heatshock proteins) that incite secondary injury responses. The primary injury also ruptures
microvessels, causing extravasation of blood and the loss of function of those vessels, which
leads to ischemia. Breakdown products of extravasated blood are extremely toxic to central
nervous system (CNS) cells and also incite secondary injury responses (8).
Secondary injury responses are numerous. All lead, more or less, to further tissue injury that
worsens the primary injury. Many secondary injury responses are simply the natural
consequence of primary tissue damage, such as the release of excitotoxic substances, free
radical damage from blood breakdown products, and ischemia due to loss of microvessels.
Other secondary injury responses are evolutionarily favored to accomplish useful functions,
such as clearing tissue debris. Secondary injury due to the latter is said to be a “bystander”
injury, or the unintended consequences of a process that is supposed to be beneficial but that
mistakenly goes too far. The classic example is the inflammatory response, involving both
endogenous (microglia) and exogenous (neutrophils and macrophages) cells. Neutrophils
phagocytize cellular debris, serving to clear it, but in the process they release free radicals that
harm otherwise normal cells nearby, inadvertently propagating tissue injury.
Head trauma is associated with an acute phase response which is characterized by
leucocytosis due to increased levels of catecholamine and cortisol. Early edema formation
following severe head injury may also be associated with microglia activation. Therefore,
increased white blood cell (WBC) count after head trauma may be a predictive parameter of
the severity of craniocerebral trauma.
Catecholamines increase the leucocyte count by release of the marginated cells into the
circulating pool. Corticosteroids increase the neutrophil count by releasing the cells from the
storage pool in the bone marrow into the blood and by preventing egress from the circulation
into these tissues. The blood brain barrier (BBB) opens at the time of the trauma and
approaches closure at about 60 minutes post injury (9). After the trauma, the cell body of the
microglia becomes hypertrophic with long, branched and crennellated processes during the
first 60 minutes post injury. Microglia cells express class I and class II MHC antigens and
these antigens could be presented to lymphocytes in the regional lymph nodes and trigger the
activation of circulating lymphocytes in the central nervous system (10,11). These findings
suggest microglia cells play a predominant role in the induction and maintenance of the
immune response following head trauma (12).
Another mechanism by which acute phase reactasn can be associated with cerebral damage is
the traumatic rupture of microvessels followed by physical occlusion. The leucocytes are less
deformable than the erythrocytes, and a greater pressure gradient is therefore required to force
them through the capillaries with small diameter. Under conditions of reduced perfusion
pressure, the capillaries may behave like a sieve and trap the leucocytes to increase the WBC
count. After the entrapment, the leucocytes form a common area of contact with the
endothelium and may not be dislodged even after the perfusion pressure returns to normal
(13). The mechanical occlusion of the capillaries may become more evident as a result of the
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release of a number of cytotoxic chemicals that leads to increased leucocyteendothelial
interactions (14).
In our study, blood WBC levels correlated with GCS and GOS in accordance with the
literature . Acute phase reactans were associated with greater neurological severity,and long
hospital stay.
5.CONCLUSION
A WBC count exceeding 17.5x106/l has a predictive value for poor GCS score and long
hospital stay. CT progression tends to be seen in patients with moderate and severe head
injury. Acute phase reactans should alert the neurosurgeon to the possibility of surgical
intervention and may be associated with poor clinical grade.
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ÖZET
Yaşlanma ile birlikte motor fonksiyon, denge ve mobilitede bazı kayıplar olabilir. Bu yaş
bağımlı kayıplara inme ile yenileri eklenebilir. Bu durum aynı zamanda bireyin bağımsızlığını
da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı akut inmeli hastalarda yaş ile inme
şiddeti ve motor fonksiyon seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Nörolog tarafından
akut inme tanısı ile hastanenin nöroloji bölümünün yataklı servisinde izlenen 44 hasta
çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve doktor tarafından stabil olduğu
söylenen hastalara fizyoterapist tarafından değerlendirme yöntemleri uygulanmıştır. İnme
şiddeti ve motor fonksiyon seviyesi sırasıyla Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Skalası (NIHSS) ve
İnme Rehabilitasyonu Hareket Değerlendirme Ölçeği (STREAM) ile değerlendirilmiştir.
Hastaların yaş ortalamaları 64,25 (±10,94), fiziksel fonksiyon seviyesi ve inme şiddeti seviyesi
ortalamaları ise sırasıyla STREAM 49,86 (±19,38), NIHSS 4,50 (±4,08) idi. Yaş ile inme
şiddeti arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmazken motor fonksiyon ile negatif
yönde düşük-orta kuvvette, anlamlı bir korelasyon bulundu (p=0,009 r=-0,390). Bu çalışmanın
sonuçlarına göre, inme hastalarında inme şiddeti ile hastaların yaşı arasında bir ilişki
bulunmayıp; yaş arttıkça fiziksel fonksiyonun daha fazla etkilenmesinin sebebinin yaşlanmaya
bağlı mevcut fonksiyon azalması olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: inme, motor fonksiyon, yaşlanma
THE CORRELATION BETWEEN AGE AND STROKE SEVERITY AND MOTOR
FUNCTION LEVEL IN ACUTE STROKE PATIENTS
ABSTRACT
There may be some loss of motor function, balance and mobility with aging. These agedependent losses can be added to the stroke with new ones. This situation also adversely affects
the independence of the individual. The aim of this study was to determine the relationship
between age and stroke severity and motor function level in acute stroke patients. Forty-six
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patients who were followed up by the neurologist in the inpatient service of the neurology
department of the hospital with the diagnosis of acute stroke were included in the study. The
patients who accepted to participate in the study and were said to be stable by the physician
were evaluated by the physiotherapist. Stroke severity and motor function levels were evaluated
by the National Health Institute Stroke Scale (NIHSS) and Stroke Rehabilitation Assesment of
Movement Scale (STREAM), respectively. The mean age of the patients was 64.25 (± 10.94),
and the level of physical function and stroke severity were STREAM 49.86 (± 19.38) and
NIHSS 4.50 (± 4.08), respectively. There was no statistically significant relationship between
age and stroke severity, but there was a significant negative correlation between motor function
and low-medium strength (p = 0.009 r = -0.390). According to the results of this study, there is
no relationship between the severity of stroke and the age of the patients in stroke patients; It
was thought that as the age increased, the cause of physical function was more affected by
aging.
Keywords: stroke, motor function, aging
1. INTRODUCTION
Stroke is a condition in which various neurological deficiencies occur due to decreased brain
blood flow [1]. Stroke, which is the third cause of death in the world, causes high morbidity
[2]. In our country, it is reported that 24.3% of deaths are caused by cerebrovascular diseases
[3]. Muscle strength, mobility, endurance, sleep, memory, and body functions after stroke; there
may be losses in daily living activities and participation levels [4]. Stroke is also the main cause
of long-term disability. It causes significant emotional and socioeconomic problems for
patients, their families and health institutions [5]. The clinical findings of stroke vary according
to the location and size of the lesion. The severity of the complications after stroke depends on
many factors such as the extent of the lesion site, the time of first intervention after stroke, and
the severity of stroke [6, 7]. 30% of stroke patients die within one year; One third of the stroke
survivors are able to maintain their daily living activities in dependence [8, 9]. More than half
of the patients presenting with acute stage after stroke have to continue their lives as disabled.
The most common cause of this disability is functional insufficiency in the upper extremity
[10]. The incidence of disease formation and incidence increases with age. Stroke occurs at
about 70-75%, above 65 years of age. The risk of stroke after 55 years doubles every 10 years
[11, 12]. The incidence of stroke is significantly increased in the elderly population and up to
4/1000 in people over 45 years of age. Age is the most important irreversible risk factor for
ischemic stroke [13]. There are changes in many systems due to aging. Chronic diseases
associated with aging; Reduction in physical activity, muscle weakness and balance disorder,
negatively affect the quality of life of the patient [14, 15]. Factors affecting the quality of life
in elderly individuals were the fear of falling and high body mass index (BMI), and when this
situation was considered, it was shown that balance, lower extremity strength and physical
activity were important for quality of life [14]. 2 One of the factors causing loss of function in
elderly is the use of multiple drugs. Increased incidence of chronic diseases causes multiple
drug use in elderly individuals. As a result, many functional losses occur in individuals, ranging
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from loss of muscle strength to loss of balance [16, 17]. In patients with acute stroke, early
detection of early complications and early initiation of treatment are important [18]. It is also
known that stroke patients need more intensive physiotherapy applications especially in the
acute period. It is also known that physiotherapy and rehabilitation approaches should be
different in stroke patients over 65 years of age, but there is not enough information in the
literature about the specific needs of their patients. It has been reported that comorbid diseases
in elderly individuals increase morbidity and negatively affect mortality [19]. After illnesses
leading to mobility loss, more severe support is needed for recovery of elderly individuals,
rehabilitation period is prolonged, and the content of programs should be more varied [19]. The
aim of this study was to determine the correlation between age and stroke severity and motor
function in the acute stroke patients.
2.MATERIAL AND METHOD
2.1. Study Participants: The study was conducted in stroke patients hospitalized in neurology
department of Ankara Numune Training and Research Hospital. The patients who were defined
as clinically eligible to participate in the study by the neurologist were informedcand invited to
study. Voluntary participant consent form was signed. The participants were assessed by the
same physiotherapist when the neurologist reported that the condition was stable. Inclusion
criteria were being older than 18 years, having a stroke for the first time and ischemic etiology,
being diagnosed by the same neurologist and taking scores of 24 and over on the Mini Mental
State Test (MMDT) scale. Exclusion criteria were determined as the presence of other diseases;
which may effect communication (like dementia, Alzheimer’s disease).
2.2 Outcome Measurements: Demoghrapic varies, the type of stroke and the affected artery of
subjects were reported.
The National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) is a systematic assessment tool that
provides a quantitative measure of stroke-related neurological deficits. NIHSS was initially
designed as the primary outcome measure for patients in acute stroke-related clinical trials. The
scale is a simple, valid and reliable tool that can be applied by doctors, physiotherapists and
nurses. Consciousness level consists of 15 items evaluating language, neglect, visual field loss,
extraocular movement, motor force, ataxia, dysarthria and sensory loss. Each item is scored
between 0 and 3-5. The higher score indicates that stroke severity increases (20,21).
Stroke Rehabilitation Assesment of Movement (STREAM) is specially designed by
physiotherapists to provide a quantitative assessment of motor function for stroke patients.
Clinical practice of STREAM is easy. The most important advantage of this scale is not only
the extent of the active movement, but also the quality of the movement. It evaluates voluntary
movement and basic mobility separately. The 3 areas, upper extremity movements, lower
extremity movements, basic mobility, consist of a total of 30 items (22).
Statical Analysis
Statistical analysis were performed by using IBM SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) version 22 software. The normal distribution of variables was assessed with
Kolomogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk tests and histogram graphs. Descriptive analyzes were
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performed with median and minimum-maximum values for ordinal non-dispersive and ordinal
variables. The mean and standard deviation were used for normal dividing numerical variables.
Spearman correlation test used for normal non-parametric variables and Pearson correlation test
performed for normal parametric numerical variables. The type-1 error level for the statistical
significance was determined as 5%. A statistical significance level of p <0,05 was determined
in this study [23].
3. RESULTS
The mean age of the patients was 64.25 (± 10.94), and the level of physical function and stroke
severity were STREAM 49.86 (± 19.38) and NIHSS 4.50 (± 4.08), respectively (Table-1).
There was no statistically significant relationship between age and stroke severity, but there
was a significant negative correlation between motor function and low-medium strength (p =
0.009 r = -0.390). The results of correlation test are shown in table 2.
Table 1. Mean values of outcome measurments
STREAM
NIHSS
SD: Standart deviation

MEAN (±SD)
49,86(±19,38)
4,50(±4,08)

Table 2. Correlation between outcome measurements
STREAM NIHSS
rho
1
-0,73
STREAM
p
<0,001
rho
1
NIHSS
p
rho
AGE
p

AGE
0,39
,009
0,26
0,07
1

4. CONCLUSIONS
According to the results of this study, there was no relationship between the severity of stroke
and the age of the patients in stroke patients; It was thought that as the age increased, the
cause of physical function was more affected by aging.
There is a strong relationship between the post-stroke complications; posture, balance, mobility
and independence level parameters showed that they affect each other.
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In the light of all this information, it is recommended that age can be an important factor in the
evaluation of stroke patients, the complications seen after stroke affect each other and they
should be evaluated separately.
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ABSTRACT
Self-esteem is known to play a role in social anxiety and hopelessness. It has been shown that
psychosocial strategies used in coping with hopelessness and anxiety affect the increase in selfesteem. Self-esteem is defined as a person's attitudes and behaviors and self-esteem and low
self-esteem refers to a situation in which a person feels insecure, unworthy, insufficient, and
has no sense of self-esteem. The reasons of these social problems experienced by the
physiotherapy students in their educational lives vary. The aim of this study was to evaluate the
correlation between anxiety, hopelessness and self-esteem levels of physiotherapy and
rehabilitation students. The study included the participation of 96 volunteer undergraduate
students in Turkey. Demographic variables were recorded with the help of a questionnaire.
Anxiety was evaluated by Beck Anxiety Inventory. Hopelessness was evaluated by Beck
Hopelessness Scale. Self-Esteem was evaluated by Rosenberg Self-Esteem Scale. SPSS 22.0
and Excel programs were used to analyze the data. The mean age of individuals was 21,57±2,04.
It was observed that the variety of women was 57.3%, men was 42.7%. As a result of correlation
analysis, it was found a strong positive correlation between anxiety and hopelessness (p <0.01).
There was a significant relationship between anxiety, hopelessness and self esteem levels (p
<0.05). As this study is conducted by collecting information from students, the results are
limited to the information obtained from the scales, but it is believed and suggested that
qualitative interviews, long-term investigations, even family and teachers' participation in these
studies can lead to multidimensional evaluations in terms of self-esteem, hopelessness and
anxiety.
Key Words: Anxiety, Hopelessness, Self-Esteem, Physiotherapy, Student
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FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI, UMUTSUZLUK VE BENLİK SAYGISI
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET
Fizyoterapistlik insani etkileşimin oldukça yoğun olduğu bir meslektir. İnsan etkileşimine
oldukça zarar veren kaygı, umutsuzluk ve benlik saygısı bozukluğu fizyoterapi öğrencilerinin
gerek eğitim yaşamları gerekse gelecekteki mesleki yaşamları için onları engelleyici niteliğe
sahip ve baş edilmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Fizyoterapi öğrencilerinin
eğitim yaşamlarında yaşadıkları bu sosyal problemlerin nedenleri çeşitlilik arz etmektedir.
Geçmiş araştırmalarda öğrencilerin yaşadıkları kaygı ve umutsuzluklar 4 boyutta ele alınmıştır;
1) Aile ve grup içinde çalışmaya dair kaygı ve umutsuzluklar 2) Bir olay ile ilgili ne söylenmesi
gerektiğine dair kaygı ve umutsuzluklar 3) Problemlere müdahale etmeye yönelik kaygı ve
umutsuzluklar 4) Bireyin benliğine dair kaygı ve umutsuzluklar. Umutsuzluk ve kaygı ile
başetmede kullanılan psikososyal stratejilerinin benlik saygısında artışı etkilediği gösterilmiştir.
Benlik saygısı kişinin tavır ve davranışları ile kendi hakkındaki değerlendirmeleri olarak
tanımlanır ve düşük benlik saygısı kişinin kendisini güvensiz, değersiz, yetersiz gördüğü,
kendine özgülük duygusundan yoksun olduğu bir durumu ifade eder. Benlik saygısı kavramının
bir çok alt boyutu vardır; Öncelikle bireyin kendisiyle ilgili yargısını yansıtan duygusal bir
cevaptır, bu yargı sıklıkla değişmez ve bireyin içinde bulunduğu konum, durum ve ortama göre
farklılaşabilir. Literatüre bakıldığında öğrenciler üzerinde kaygı, umutsuzluk ve benlik saygısı
parametreleri incelenmiş olup; fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencileri üzerinde yapılmış bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma kapsamında fizyoterapi ve rehabilitasyon
öğrencilerinin kaygı, umutsuzluk ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek
amaçlanmıştır. Çalışma bilgilendirmesi ve anketler internet üzerinden e-mail programı yoluyla
143 öğrenciye sunuldu. Geri bildirim alınan, Türkiye'de farklı üniversitelerde okuyan 96
gönüllü lisans öğrencisi çalışmaya dahil edildi. Kaygı düzeyi Beck Anksiyete Ölçeği ile,
Umutsuzluk düzeyi Beck Umutsuzluk Ölçeği ile, Benlik saygısı düzeyi Rosenberg Benlik
Saygısı Ölçeği ile değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS 22.0 ve Excel programları
kullanılmıştır. Bireylerin yaş ortalaması 21,57 ± 2,04 idi. Kadın oranının % 57,3, erkeklerin ise
% 42,7 olduğu görülmüştür. Son sınıf öğrencilerinin Beck Anksiyete ve Beck Umutsuzluk
Ölçeği ortalama puanları 1. ve 2. sınıf lisans öğrencilerine göre daha yüksekti. İstatistiksel
analiz sonucunda kaygı ile umutsuzluk düzeyi arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulundu (p
<0.01). Kaygı, umutsuzluk ve benlik saygısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
görüldü (p <0.05). Gelecekteki araştırmalar düşük benlik saygısının kaygı ve umutsuzluk
üzerindeki kırılganlık etkisinin varsayımsal nedenselliğini desteklediğinde, benlik saygısını
arttırmaya yönelik müdahaleler lisans öğrencilerinde kaygı ve umutsuzluk riskini azaltmada
yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kaygı, Umutsuzluk, Benlik Saygısı, Fizyoterapi, Öğrenci
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1. INTRODUCTION
Physiotherapy is a profession where human interaction is very intense. The anxiety,
hopelessness and self-esteem disorder that are very damaging to human interaction emerges as
a problem that should prevent and prevent the physiotherapy students' educational lives and
future professional lives (1,2).
The reasons of these social problems experienced by the physiotherapy students in their
educational lives vary. In past research, students' anxiety and hopelessness were classified in 4
ways;
1) Anxiety and hopelessness about working in the family and group
2) Anxiety and hopelessness about what to say about an event
3) Anxiety and hopelessness to intervene in problems
4) Anxiety and hopelessness about the individual's self (2,3).
It has been shown that psychosocial strategies used in coping with hopelessness and anxiety
affect the increase in self-esteem (3,4). Self-esteem is defined as a person's attitudes and
behaviors and self-esteem and low self-esteem refers to a situation in which a person feels
insecure, unworthy, insufficient, and has no sense of self-esteem (2,4,5).
The concept of self-esteem has some characteristics;
1) First of all, it is an emotional response that reflects the individual's judgment about him /
herself,
2) This judgment is often unchanged
3) This judgment may vary according to the position, situation and environment of the
individual (6,7).
In the literature, anxiety, hopelessness and self-esteem parameters were examined on the
students; There is no study conducted on physiotherapy and rehabilitation students. The aim of
this study was to evaluate the relationship between anxiety, hopelessness and self-esteem levels
of physiotherapy and rehabilitation students.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Collection of Samples
The study information and questionnaires were presented to 143 students via the internet via email program. Feedback received 96 volunteer undergraduate students studying in different
universities in Turkey were included in the study.
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2.2. Data Collection Tools:
The anxiety level was assessed with the Beck Anxiety Scale, the level of hopelessness with the
Beck Hopelessness Scale, and the self-esteem level with the Rosenberg Self-Esteem Scale.
2.2.1. Sociodemographic Data Form: In order to get information about the university students
participating in the study, it consists of a total of 5 questions including gender, age, time spent
in university, perception about the economic situation and the place where he lived for the
longest time.
2.2.2. Beck Anxiety Scale: It was developed to address the need for a tool to reliably distinguish
anxiety from depression. The scale consists of 21 items, each of which is a common symptom
of anxiety. The participant was asked to score from 0 to 3 on a 4-point scale.
2.2.3. Beck Hopelessness Scale: It is a scale in which negative views of individuals are scored.
Participants choose the sentence that best describes how it feels in 21 different situations (4).
2.2.4. Rosenberg Self-Esteem Scale: This is a self-report scale where the concept of self-esteem,
trust in people, sensitivity to criticism, depressive affect, dreamer, psychosomatic symptoms,
feeling threatening in interpersonal relations, degree of participation in discussions, and interest
in parents are questioned.
Data were analyzed with SSPS 22.0 package program and Excel. Student's t test was used to
determine whether hopelessness, anxiety and self-esteem differed significantly according to
sociodemographic characteristics; Sidak test was used for multiple comparison tests (Post Hoc
tests). The relationships between hopelessness, anxiety and self-esteem were examined by
correlation analysis.
3. RESULTS
The mean age of the subjects was 21.57 ± 2.04. The rate of women was 57.3% and men were
42.7%. The Beck Anxiety and Beck Hopelessness Scale scores of the last year students were
higher than the 1st and 2nd year undergraduate students. A strong positive correlation was
found between anxiety and hopelessness levels (p <0.01). There was a statistically significant
relationship between anxiety, hopelessness and self-esteem (p <0.05).
4. DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
As this study is conducted by collecting information from students, the results are limited to the
information obtained from the scales, but it is believed and suggested that qualitative
interviews, long-term investigations, even family and teachers' participation in these studies can
lead to multidimensional evaluations in terms of self-esteem, hopelessness and anxiety.
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Future research suggests that the reason for the low level of self-esteem correlates with the high
level of anxiety and hopelessness; It may be useful to introduce strategies to reduce the risk of
anxiety and hopelessness in undergraduate students.
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ABSTRACT
Job satisfaction and stress are emotional answers to assesment of employees' jobs and working
life in the work environment and place. Some professions are more likely to cause intense stress
than others. This is particularly true for professions in the field of health, particularly where
other people are directly responsible. The problem of job dissatisfaction, which has gained
importance in these conditions for physiotherapists, has gradually become more severe and
widespread. The aim of this study was to investigate perceived stress and job satisfaction of
physiotherapists who worked in the health field. The study included the participation of 73
volunteer physiotherapists who worked in Turkey. Demographic variables were recorded with
the help of a questionnaire. Job satisfaction was evaluated by Minnesota Job Satisfaction Scale
and perceived stress was evaluated by Perceived Stress Scale. The mean age of individuals was
33,70±9,84. It was observed that the variety of women was 63.6%, men was 36.4%. Average
years of service in the profession of individuals’ was 8.71 ± 0.79, the Minnesota Job Satisfaction
score was 43.24, the Perceived Stress Scale average score was 21.69. Findings about
sociodemographic features; As age and work experience increased, job satisfaction increased.
Physiotherapists working in public institutions had less stress and higher job satisfaction than
those working in private institutions.As a result of correlation analysis, it was found a strong
positive correlation between job satisfaction and perceived stress (p <0.01). There was
meaningful statistical difference in Minnesota scores between satisfied with the job and nonsatisfied with the job groups (p <0.05). Individuals’ get satisfaction of their work has an
important role in the perceived stress. The strategys which develop to contribute the job
satisfaction in the health field are needed.
Key Words: Stress, Satisfaction, Job, Physiotherapist
TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN ALGILANAN STRES VE İŞ
DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
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ÖZET
İş doyumu ve stresi, çalışanların işlerini ve çalışma hayatını değerlendiren duygusal bir
cevaptır. Çalışanların iş hayatında yaşadığı stres düzeyi, çalışma hayatındaki iş doyumuyla
yakın bir ilişki içinde olup, birbirini etkilemektedir. Ayrıca iş doyumu, iş stresine karşı ruh
sağlığını korumada önemli bir etkiye sahiptir. İş stresi, bireyin iyilik halini tehlikeye sokan ve
kaynaklarını tüketmesine neden olan kişi ve çevre arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. İş
yerindeki kronik stres kaynakları; multidisipliner bir ekipte önemsenmediğini hissetme,
ödüllendirilmeme, teşvik edilmeme, işle ilgili alınan kararlarda etkisiz olduğunu hissetme, iş
arkadaşlarıyla yaşanılan problemler, iş tanımındaki belirsizlikler ve fizibilite sorunları
sayılabilir. Bazı mesleklerin yoğun stres yaratma ihtimalleri başka meslek gruplarına göre daha
yüksektir. Fizyoterapistlik mesleği başka insanların sorumluluğunun doğrudan üstlenildiği,
sağlık alanındaki meslekler arasında iş stresinin fazlasıyla geçerli olduğu bir iş grubudur.
Fizyoterapistler için bu koşullarda önem kazanan iş doyumsuzluğu sorunu giderek ağırlaşmış
ve yaygınlaşmıştır. İşte yaşanılan tatminsizlik ve stres bireyi olumsuz etkilemekte, iş verimini
ve performansını düşürmekte ayrıca multidisipliner ekip içinde istenmeyen davranışlara yol
açmaktadır. Literatüre bakıldığında Türkiye’ de çalışan fizyoterapistlerin stres ve iş tatminlerini
inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, sağlık alanında çalışan
fizyoterapistlerin algılanan stresleri ve iş tatminleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya,
Türkiye'de farklı bölgelerde kamu veya özel sektörde çalışan 73 gönüllü fizyoterapist dahil
edildi. Bir anket yardımı ile demografik değişkenler yüz yüze görüşme tekniği ile kaydedildi.
İş tatmini Minnesota İş Memnuniyeti Ölçeği ile, Algılanan stres ise Algılanan Stres Ölçeği ile
değerlendirildi. Veriler SSPS 22.0 paket programı ve Excel aracılığı ile analiz edilmiştir.
Bireylerin yaş ortalaması 36,70 ± 9,84 idi. Kadın oranının % 63,6, erkeklerin % 36,4 olduğu
görülmüştür. Bireylerin mesleğindeki ortalama hizmet yılı 8.71 ± 0.79, Minnesota İş Tatmini
skoru 43.24, Algılanan Stres Ölçeği ortalama puanı 37.69 idi. Sosyodemografik özelliklere
ilişkin bulgularda; yaş ve iş tecrübesi arttıkça, iş doyumunun arttığı görüldü. Kamu
kurumlarında çalışan fizyoterapistler, özel kurumlarda çalışanlara göre daha az stres ve daha
yüksek iş doyumuna sahiptiler. Kadınların ASÖ ortalama puanları, erkeklere göre 13 puan daha
yüksekti. Korelasyon analizi sonucunda katılımcıların iş doyumu ile algılanan stresleri arasında
anlamlı bir pozitif ilişki olduğu tespit edildi (p<0.05). Bireylerin işlerinden memnun olmaları,
algılanan streste önemli bir yere sahiptir. Sağlık alanında iş stresini azaltmak ve iş tatminine
katkıda bulunmak için geliştirilen stratejilere ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, stres, fizyoterapist

1. INTRODUCTION
Job satisfaction is an emotional response that assesses the level of satisfaction and satisfaction
of the employees. Job dissatisfaction is known to cause stress (1). Stress is a negative reaction
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to excessive pressure on the person or to the financial and spiritual demands that are difficult to
meet. A bad accident, death, emergencies, disasters, serious illness can create stress. There are
also stresses associated with daily life caused by bite in the workplace or family (1,2). The level
of stress experienced by the employees in business life is closely related to the job satisfaction
in the work life and affects each other (3). Work stress can be defined as the relationship
between the person and the environment that endangers the individual's well-being and causes
them to consume their resources. Chronic stress sources in the workplace; there may be
interpersonal conflicts, too much or too little responsibility, uncertainties in roles, lack of
positive feedback, inability to participate in decision-making, and space and space issues. Some
professions are more likely to cause intense stress than others. This is particularly true for
professions in the field of health, particularly where other people are directly responsible (4,5).
The problem of job dissatisfaction, which has gained importance in these conditions for
physiotherapists, has gradually become more severe and widespread. One of the most important
requirements of successful, happy and productive people; sense of satisfaction created by the
perception of what the business provides to the individual. Job dissatisfaction adversely affects
the person in the spirit of work, creates intense and continuous anxiety, leads to unintended
behaviors within the organization such as frustration, quitting, absenteeism, fight (2,5,6).
When the literature in Turkey did not come across a study examining the stress and job
satisfaction of employees physiotherapist. The aim of this study is to investigate the relationship
between perceived stress and job satisfaction of physiotherapists working in the field of health.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Collection of Samples
Working in the public or private sector in different regions of Turkey 73 volunteer
physiotherapists were included in the study. Demographic variables were recorded with faceto-face interview technique with the help of a questionnaire.
2.2. Data Collection Tools:
2.2.1. Sociodemographic Data Form: It is a form prepared by the researchers who question the
information about gender, age, marital status, socio-economic level, occupation, working unit
and working time.
2.2.2. Minnesota Job Satisfaction Scale: Likert type consisting of 100 questions (1 = not
satisfactory at all, 5 = very satisfactory) is a scale, the points given for each question of the
participant is collected and the raw score is obtained. As a percentage value; 25% and below
are low job satisfaction, 26-74% mean job satisfaction, and 75% higher job satisfaction.
2.2.3. Perceived Stress Scale: Inadequate Self-Efficacy Perception and Stress / Disorder
Perceptions, and a total of 14 items were developed to measure the degree of stressful
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perception of a person's life. The participants evaluated each item on a 5-point Likert-type scale
ranging from ’Never (0)” to (Very often (4).
Data were analyzed with SSPS 22.0 package program and Excel. Student's t test was used to
determine whether job satisfaction and perceived stress differed significantly according to
sociodemographic characteristics; Sidak test was used for multiple comparison tests (Post Hoc
tests). The relationships between job satisfaction and perceived stress were examined by
correlation analysis.
3. RESULTS
The mean age of the subjects was 36,70 ± 9,84. The rate of women was 63.6% and men were
36.4%. The average occupational year of service was 8.71 ± 0.79, Minnesota Job Satisfaction
score was 43.24 and Perceived Stress Scale score was 37.69. Findings about sociodemographic
features; As the age and work experience increased, job satisfaction increased. Physiotherapists
working in public institutions had less stress and higher job satisfaction than those working in
private institutions. The mean scores of women in ASI were 13 points higher than men. As a
result of the correlation analysis, it was found that there was a significant positive relationship
between the job satisfaction and perceived stress of the participants (p <0.05).
4. DISCUSSION, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
The fact that individuals are satisfied with their jobs has an important place in the perceived
stress. Strategies are needed to reduce job stress and contribute to job satisfaction in the field
of health. Such studies to be carried out in the field of health, revealing the factors that
contribute positively or negatively to the stress and occupational satisfaction of the individual,
improving the quality of in-service training, communication, establishing the guidance and
counseling programs for self-recognition and development in terms of coping with managing
and managing skills, working conditions and it is important to go to the relevant regulations
(6,7). Physiotherapists' low job satisfaction and job stress negatively affect patient care quality
and job performance. Physiotherapists' low job satisfaction and high job stress may develop as
a result of the results, as they are not considered as part of a multidisciplinary team, they are
not encouraged and rewarded. Therefore, health institutions and hospital administrations are
advised that physiotherapists should evaluate the factors that contribute to the quality of the
services provided to the patient and increase the motivation of the physiotherapists and
implement the necessary policies to improve them.
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ÖZET
Anemi sıklığı yaşlılarda %3-61 arasında değişen sıklıkta ve olumsuz sonuçlarla ilişkili olarak
bildirilmiştir. Amacımız geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş üstü hasta grubunda anemi
sıklığı ve geriatrik sendromlar ile ilişkisini araştırmak.Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihleri
arasında bir eğitim araştırma hastanesinin geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş üstü hastalar
çalışmaya dâhil edilmiştir. Anemi sıklığını tespit etmek için Dünya Sağlık Örgütünün verileri
referans alınmıştır (kadınlarda < 12 g/dl, erkeklerde < 13 g/dl). Hastaların demografik verileri
kaydedilmiştir. Kapsamlı geriatrik değerlendirme esnasında fonksiyonel durum, polifarmasi
ve malnutrisyon taraması yapılmıştır. Fonksiyonellik Katz’ın temel Günlük Yaşam
Aktiviteleri ölçeği (GYA) ve Lawton’unEnstrümantel GYA ölçeği (EGYA) kullanılarak
değerlendirilmiştir. Ölçeklerdeki düşük skorlar fonksiyonel bağımlılığa işaret etmektedir.
Malnutrisyonu taramak için Mini Nutrisyonel Değerlendirme Ölçeği kısa formu (MNA-SF)
kullanılmıştır. Yüksek MNA-SF skorları iyi nutrisyon durumuna işaret etmektedir.
Polifarmasi
taraması
için
hastaların
kullanmakta
oldukları
ilaç
sayıları
kaydedilmiştir.Çalışmaya 252 (% 54,5) kadın, 210 (%45,5) erkek hasta olmak üzere toplam
462 hasta alındı. Yaş ortalaması 71,7±5,6 yıldı. Ortalama Hb değeri 13,8±1,5 idi. Hastaların
66 (% 14,3)’sında anemi belirlendi. Erkek hastaların %16,7’sinde kadınların ise %12,3’ünde
anemi saptandı (p>0,05). Hastaların kullanmakta oldukları ortalama ilaç sayısı 4,3±2,6 idi.
Korelasyon analizinde Hb değerlerinin EGYA skorları ile istatistiksel olarak anlamlı değerde
pozitif korelasyonu gözlendi (p =0.003, r=0.136). Yaş, GYA ve MNA-SF skorları, ilaç sayısı
ile ise istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Bu kesitsel çalışmada anemi
sıklığının %14,3 olduğu ve düşük Hb değerlerinin enstrümantel günlük yaşam aktivitelerinde
azalmış fonksiyonellik ile ilişkili olduğu görüldü. Ülkemizde bir tıp fakültesinde yapılan diğer
çalışmada polikliniğe başvuran yaşlılarda anemi sıklığı %7,3 ile daha düşük oranda
saptanmıştır. Ülkemizde anemi ile geriatrik sendromların ilişkisinin değerlendirildiği başka
bir çalışma bulunmamaktadır.Yaşlılarda anemi ve fonksiyonellik ilişkisinin araştırılması için
yeni prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler:yaşlılık, anemi, ronksiyonellik, ilişki
THE FREQUENCY OF ANEMIA AND RELATIONSHIP WITH FUNCTIONALITY
IN ELDERLY PATIENTS
ABSTRACT
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The incidence of anemia has been reported between 3-53% in the elderly and has been
associated with adverse outcomes.The aim of this study is to investigate theprevalenceof
anemia and its relationship between geriatric syndromes in older adults over age of 65 years
who were admitted to geriatric outpatient clinic.Patients aged 65 years who were admitted to
the geriatric outpatient clinic of an educational research hospital between October 2017 and
May 2018 were included in the study.World Health Organization cut-off points were
referenced (<12 g/dl in females and <13 g/dl in males) in order to determine the frequency of
anemia.Demographic data were recorded.Functional status, polypharmacy and malnutrition
screening were performed through comprehensive geriatric evaluation.Functionality was
evaluated by using Katz's activities of daily living scale (ADL) and Lawton's instrumental
ADL scale.Low scores on the scales indicate functional dependence.The Mini Nutritional
Assessment short form (MNA-SF) was used to screen malnutrition.Higher MNA-SF scores
indicate good nutritional status.The number of drugs was recorded for polypharmacy
screening. A total of 462 patients were included. 252 (54.5%) were female and 210 (45.5%)
were male.The mean age was 71.7 ± 5.6 years.The mean Hb value was 13.8 ± 1.5.Anemia
was determined in 66 (14.3%) patients.Anemia was found in 16.7% of male patients and
12.3% of female patients (p> 0.05).The average number of drugs used by the patients was 4.3
± 2.6.In correlation analysis, Hb values were found to be statistically significant positive
correlation with EGYA scores(p =0.003, r=0.136).There was no statistically significant
correlation between Hb value and age, GYA, MNA-SF scores and number of drugs. In this
cross-sectional study, the prevalence of anemia was 14.3% and low Hb values were associated
with decreased functionality in instrumental daily living activities.In another study conducted
in a medical school in our country, the prevalence of anemia was found to be lower in the
elderly who applied to the outpatient clinic with a rate of 7.3%.In our country, there is no
other study evaluating the relationship between anemia and geriatric syndromes.Further
prospective studies are needed to investigate the relationship between anemia and
functionality in the elderly.
Keywords: elderly, anemia, functionality, relationship
1.GİRİŞ
Ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus giderek artış göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun
2017 yılına ait verilerine göre 65 yaş üstü nüfus son beş yılda %17 artarak 2017 yılında 6
milyon 895 bin 385 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise %8.5’e
yükselmiştir (1). Anemi sıklığı yaşla birlikte artmakta olup çalışma populasyonuna
hemoglobin sınır değerlere göre sıklığı erkeklerde %2.9 ile %61, kadınlarda %3.3 ile %41
arasında değişen rakamlarda bildirilmiştir (2,3). Yaşam kalitesi ve fonksiyonlar üzerine
olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Yaşlılarda meydana gelen dejenerasyonlar, kronik
hastalıklar ve bireysel mevcut riskler organların adaptasyon yeteneğinde azalmaya neden
olmakta ve hastalar, sıklıkla atipik şikayetler ile başvurmaktadır. Yaşlılarda, çoğunlukla atipik
semptomlarla kendini gösteren ve hastalık tanımı ile tam olarak açıklanamayan klinik
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durumları ve semptomları tanımlamak için ‘geriatrik sendrom’ terimi kullanılmaktadır.
Malnutrisyon, polifarmasi, inkontinans, depresyon, demans, düşme, kırılganlık sık karşılaşılan
geriatrik sendromlardandır. Bu çalışmada, TCSB Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğine başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda anemi sıklığı ve
geriatrik sendromlarla ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
Kesitsel olarak tasarlanan bu çalışmaya Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında TCSB
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğine başvuran 65
yaş ve üstü hastalar alınmıştır. Hastaların demografik verileri kaydedilmiştir. Anemi sıklığını
tespit etmek için Dünya Sağlık Örgütünün verileri referans alınmıştır (kadınlarda < 12 g/dl,
erkeklerde < 13 g/dl) (4,5). Kapsamlı geriatrik değerlendirme esnasında fonksiyonel durum,
polifarmasi ve malnutrisyon (MN) taraması yapılmıştır. Fonksiyonel durum Katz’ın temel
Günlük Yaşam Aktiviteleri ölçeği (GYA) ve Lawton’un Enstrümantel GYA ölçeği (EGYA)
kullanılarak değerlendirilmiştir (6). Katz’ın GYA ölçeğinde sorgusunda banyo yapma,
giyinme, tuvalet temizliği, yataktan kalkabilme, inkontinans ve yemek yeme faaliyetlerini
yapmada ‘yardımsız’, ‘yardımla’ veya ‘yapamıyor’ seçeneklerinden hangisine uygun
oldukları işaretlenir. Lawton’un EGYA ölçeğinde telefon kullanma, alışveriş yapma, yemek
hazırlama, ev işleri, çamaşır işleri, seyahat etme, ilaçlarını alma ve parasal işleri idare etmede
‘yardımsız’, ‘yardımla’ veya ‘yapamıyor’ seçeneklerinden hangisine uygun oldukları
işaretlenir. Ölçeklerdeki düşük skorlar fonksiyonel bağımlılığa işaret etmektedir.
Malnutrisyonu taramak için Mini Nutrisyonel Değerlendirme Ölçeği kısa formu (MNA-SF)
kullanılmıştır (7). Bu ölçek 0-14 arasında puanlandırılır. 0-7 puan arası “malnutre”; 8-11 puan
arası “MN riskinde”; 12 puan ve üzeri normal olarak değerlendirilir. Yüksek MNA-SF
skorları iyi nutrisyon durumuna işaret etmektedir. Polifarmasi taraması için hastaların
kullanmakta oldukları ilaç sayıları not edilmiştir.
2.1.İstatistiksel analiz
Numerik veriler, normal dağılım analizi yapıldıktan sonra, ortalama±standart sapma veya
ortanca değer minimum ve maksimum değer ile birlikte verildi. Kategorik veriler yüzdelik
oran olarak verildi ve gruplar arasındaki kıyaslamaları ki-kare testi ile yapıldı. Gruplar
arasında numerik verilerin ortalama veya ortanca değerlerinin karşılaştırılmasında Student Ttesti veya Mann-Whitney U testi kullanıldı. Hb ile diğer değişkenler arasında koerlasyon
araştırması için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Tüm analizlerde <0.05 p değerleri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Analizler SPSS 21.0 programı kullanılarak yapıldı.
3.BULGULAR
Çalışmaya 252 (% 54,5) kadın, 210 (%45,5) erkek hasta olmak üzere toplam 462 hasta alındı.
Yaş ortalaması 71,7±5,6 yıldı. Ortalama Hb değeri 13,8±1,5 idi. Hastaların 66 (% 14,3)’sında
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anemi belirlendi. Erkek hastaların %16,7’sinde kadınların ise %12,3’ünde anemi saptandı
(p>0,05). Hastaların kullanmakta oldukları ortalama ilaç sayısı 4,3±2,6 idi.
Korelasyon analizinde Hb değerlerinin EGYA skorları ile istatistiksel olarak anlamlı değerde
pozitif korelasyonu gözlendi (p =0.003, r=0.136). Yaş ile Hb değerleri arasında negatif
korelasyon saptandı (p =0.003, r=-0.134). Hb değerlerinin GYA ve MNA-SF skorları, ilaç
sayısı ile istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyonu saptanmadı (p>0,05). MN-MN riskindenormal grup arasında Hb ortalamaları kıyaslandığında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
4.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Geriatri polikliniğinde yapmış olduğumuz bu kesitsel çalışmada 65 yaş üzeri hastalarda anemi
sıklığı %14,3 idi. Erkek hastaların %16,7’sinde kadınların ise %12,3’ünde anemi saptandı.
Cinsiyetler arasında anemi sıklığı açısından fark saptanmadı. Düşük Hb değerlerinin
hastalarda ileri yaş ve enstrümantel günlük yaşam aktivitelerinde azalmış fonksiyonellik ile
ilişkili olduğu görüldü.
Ülkemizde daha evvel Adana ve Antalya’da iç hastalıkları polikliniğine başvuran yaşlılarda
yapılmış olan 2 çalışmada anemi sıklığı %30 ve %32,5 saptanmıştır (8,9). Yurt dışında
yapılmış olan çalışmalara baktığımızda anemi prevelansı ABD'de 65 yaş ve üstü toplumda
yaşayan erkeklerde %11, kadınlarda %10.2 (10); Kore’de 60 yaş üstü sağlıklı yaşlılarda
%13.6 (kadınlarda %14.7, erkeklerde %9.9) (11); İtalya'da erkeklerde %9.4, kadınlarda %8.8
(12) oranlarında saptanmış olup çalışmamızdaki sonuçlara benzemektedir. Ülkemizdeki
yapılmış olan iki çalışmadaki anemi sıklıklarının bizim çalışmamızdan ve bahsi geçen yurt
dışındaki sıklıklardan daha yüksek oldukları görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
prevalansının %5’in üzerinde görüldüğü toplumlarda anemiyi bir halk sağlığı problemi olarak
tanımlamaktadır (1). Ülkemizde ve yurtdışında yapılmış çalışmalarda da bu oranların
görülmesi aslında tüm dünyada yaşlılarda aneminin bir halk sağlığı problemi olduğunu ortaya
koymaktadır.
Çalışmamızda Hb değerinin yaş arttıkça düştüğü görülmüştür. Çalışmamızla uyumlu olarak
Hb düşüklüğünün yaş ile ilişkisi daha önceki çalışmalarda da gösterilmiştir (11).
Çalışmamızda anemi ve MN arasında ilişki saptamadık. Anemi-MN ilişkisi çalışmalarda
değişkenlik göstermektedir. Bu farklılık Hb sınır değerinin çalışmalar arasında farklı
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Daha düşük değerler sınır alındığında anemi-MN ilişkili
çıkabilir düşüncesindeyiz.
Yaşlılarda anemi sık görülen bir sorun olup bu kesitsel çalışmamızda enstrümantel günlük
yaşam aktiviteleri ile negatif ilişkisi gösterilmiştir. Yaşlılarda anemi ve ilişkili olan faktörler
arasında neden-sonuç ilişkisinin anlaşılması için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
KAYNAKLAR
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BİR NÖROBLASTOM OLGUSU IŞIĞINDA AKUT FLASK PARALİZİ’YE
YAKLAŞIM: HER ZAMAN NÖROLOJİK SEBEP DÜŞÜNMEYİN!
Uzm. Dr. Nezir ÖZGÜN
Diyarbakır Çocuk Hastanesi, nezirozgun@hotmail.com
ÖZET
Akut Flask Paralizi (AFP) hızlı başlangıçlı güçsüzlük ile karakterize ve sıklıkla solunum ve
bulber güçsüzlüğün eşlik ettiği bir klinik bir sendromdur. Güçsüzlük günler ile haftalar içinde
maksimuma çıkar. AFP geniş tanı olasılığına sahip klinik antitedir. Etyolojide öncelikle
Guillian Barre Sendromu, Polio, Myelit, ve Travmatik Nörit gibi sık nedenler akla gelir. Bu
yazıda surrenal yerleşimli ve medulla spinalise bası sonrası ilk bulgu olarak AFP ile başvuran
3 yaşında bir nöroblastom olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akut Flask Paralizi, Nöroblastom, Çocuk Hasta

SUMMARY
Acute Flask Paralysis (AFP) is a clinical syndrome characterized by rapid onset weakness and
often accompanied by respiratory and bulbar weakness. Weakness is maximized in days and
weeks. AFP is a clinical entity with the possibility of extensive diagnosis. In etiology, firstly
common causes such as Guillian Barre Syndrome, Polio, Myelitis, and Traumatic Neuritis
come to mind. We report a case of a 3-years-old girl who has surrenal neuroblastoma and
presented with AFP as the first symptom after pressure to medulla spinalis.
Key Words: Acute Flask Paralysis, Neuroblastoma, Child Patient

GİRİŞ: Akut Flask Paralizi (AFP) hızlı başlangıçlı güçsüzlük ile karakterize ve sıklıkla
solunum ve bulber güçsüzlüğün eşlik ettiği bir klinik bir sendromdur. Flask terimi spastisite,
hiperrefleksi, klonus, plantar ekstansiyon veya santral sinir sistemi motor traktusunun diğer
bulgularının yokluğunu ifade eder. Güçsüzlük günler ile haftalar içinde en üst düzeye çıkar.
İnsidans bölgelere ve ülkelere göre değişir. Bize yakın olan bir coğrafyadan (Irak) 4974
hastanın rektrospektif değerlendirildiği bir çalışmada insidans 2.5/100.000/yıl olarak
bildirilmiştir. AFP geniş tanı olasılığına sahip klinik antitedir.
Etyolojide öncelikle Guillian Barre Sendromu, Polio, Myelit, ve Travmatik Nörit gibi sık
görülen nörolojik nedenler akla gelir.Bu sebepler dışında onlarca hastalık AFP yapabilir.
OLGU: 3 yaşında kız olgu, yaklaşık bir hafta önce ani başlayan ve giderek artan yürüyememe
şikayeti başlıyor. Anamnezde öz ve soygeçmişinde özellik yok. Şikayetinin başladığı gün
oturduğu ilçede hastaneye başvuruyor. Hastaya Beyin MR çekiliyor ve normal saptanıyor.
Hasta yatırılıyor ve derin tendon refleksleri azalmış denilip ile Guillian Barre Sendromu
(GBS) tanısıyla intravenöz immunglobulin (IVIG) başlanmış (0.4 gr/kg/G’den, 5 gün). 5 gün
IVIG sonrası kliniği düzelmeyen ve daha da kötüleşen hasta şikayetlerinin başlamasından bir
hafta sonra kliniğimize sevk ile geldi. İlk geliş muayenesinde hasta huzursuz ve ajiteydi,
sistem muayeneleri normaldi. Batında distansiyon yok, palpasyonda ele gelen kitle yok.
Nörolojik muayenesinde E4M5V5, kranial sinirler intakt, üstte DTR normal, sol alt
www.zeugmakongresi.org/

Sayfa 780

TAM METİN KİTABI

ZEUGMA
II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
18-20 Ocak 2019
ekstremitede daha belirgin olan asimetrik refleks azalması saptandı. Duyu defisiti hasta 3
yaşında olduğu için değerlendirilemedi. Ancak karın cildi refleksi alınamadı. Hasta bezli
olduğu için sfinkter kontrolü değerlendirilemedi. Muayene bulguları ışığında hastada
Tranvers Myelit düşünüldü. Servikal ve Torakal MR istendi. Spinal MR’da T7, T8 ve T9
seviyelerinde intradural, ekstrameduller bası etkisi oluşturan ve nöral foramenlerden dışarı
taşan kitle saptandı. Kitlenin metastaz olabileceği düşünülerek odak araması yapıldı. Batın
USG’de sol surrenal lojda düzgün sınırlı heterojen solid ve kistik komponentler içeren 61x59
mm’lik kitle saptandı ( Şekil A,B,C,D). Hasta nöroblastom tanısı aldı.

A(T2 Sagittal)

C( T1 Axial)

B (T1 Sagittal)

D (USG Görüntüsü)

TARTIŞMA: AFP nedeninin doğru teşhisi, tedavi ve prognoz açısından çok önemlidir. Doğru
teşhis ve tedavi sadece kalıcı sekel gelişmesi açısından değil, solunum yetmezliği veya
aritmilere bağlı ölüm olabileceği için çok önemlidir. AFP, poliomiyelit vakalarını da kapsayan
bir durum olduğundan, halk sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olan ve 1988 de WHO
tarafından başlatılan ‘çocuk felcinin küresel ölçekte ortadan kaldırılması’ programı açısından
da çok önemlidir. Bu sebeple tüm AFP vakalarının çocuk felci takip ve gözetim ekibine derhal
bildirilmesi ve her vakadan en az 2 gaita örneğinin alınması gerekir. Parezi veya paralizi ile
gelen her hastada ilk yapılması gereken şey bu gerçek bir paralizi mi, yoksa pseudo paralizi mi?
Zayıf ve güçsüz çocuklar (örneğin ağır PEM) huzursuz ajite olabilir, yürümede zorlanma veya
yürüme reddi olabilir. Travma, artrit, atralji, myozit,eklem veya periostal kanamaya bağlı
ağrıdan dolayı bir pseudoparalizi ekarte edilmelidir. Eğer hasta AFP ise; hikaye ve nörolojik
muayene bulgularına göre (tonus, DTR, duyu muayenesi, mesane/barsak tutulumu v.b) ,
nöroanatomik yaklaşım olası sebepleri ve lokalizasyonu saptamada yararlı bir yaklaşımdır
(Tablo 1).
AFP den şüphelenildiğinde; ilk değerlendirme ve stabilizasyondan sonra hasta hızlıca
kardiopulmoner, bulber ve entoksikasyon açısından değerlendirilmelidir. Bazı sorulara hızlıca
yanıt verilmelidir.
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Solunum kasları tutulmuş mu?
Solunum kaslarındaki tutulum ve güçsüzlük hastanın yaşına göre farklı bulgular verebilir.
Hasta süt çocuğu ise irritabilite, terleme beslenmeyi red etme gibi nosspesifik belirtiler ile
ortaya çıkabileceği gibi, yüzeyel solunum veya paradoksal solunum şeklinde de ortaya
çıkabilir. Daha büyük çocuklar solunum güçlüğü ve hava açlığından yakınabilir. Yine
irritabilite, aşırı terleme, yüzeyel solunum ve paradoksal solunum olabilir.
Tablo 1 Nöroanatomik Yaklaşımda İpuçları

Kardiak etkilenme var mı?
AFP’ye yol açan sebepler (spinal travma, myelit , GBS gibi) aynı zamanda kalp yetmezliğine
veya kalpte ritim bozukluğuna yol açabilir. Hasta bu açıdan erken dönemde değerlendirilmeli,
EKG bakılmalı ve kardiak açıdan moniterize edilmelidir.
Hastada bulber tutulum belirtileri var mı?
Seste değişiklik var mı? Çiğneme ve yutmada güçlük var mı? Ağızda sekresyon toplanması var
mı? Boğazdan kaynaklanan hırıltı var mı?
Elektrolit Dengesizliği/Toksemi var mı?
Her hastada elektrolit dengesizliği ve toksemi akla gelmelidir. Her hastada hipokalemi ve eğer
kırsal kesimden geliyorsa yılan ısırığı dışlanmalıdır.
Acil cerrahi müdahale gerektiren patoloji var mı?
Her hasta mutlaka acil cerrahi gerektiren patoloji varlığı açısından değerlendirilmelidir. Spinal
bası varsa erken dönemde kortikosteroid başlamak, uzun dönem prognoz ve sekel kalması
açısından çok önemli!
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AFP nörolojinin en önemli acillerinden biridir. Bir AFP hastasında ilk önce hangi tetkik veya
tetkikleri yapalım ??? Bu hastadan alınan anamnez ve fizik muayene bulgularına göre değişir.
Spinal MR: Myelopati düşünülen hastalarda
Direkt Radyogragi: Atlantoaksiyal dislokasyon şüphesinde, vertebral Tuberküloz
EMG: GBS
LP: GBS, viral myelit şüphesinde
Biyokimya: CK,K, Mg, Fosfat
EKG: Hipokalemi
İdrar: İdrar porfobilinogen, toksin (arsenik) v.b
Tedavi: Nedene yöneliktir. Destekleyici ve spesifik tedavi diye ikiye ayrılabilir.
Destekleyici tedavi: Bütün hastalar solunum, kardiak ve bulber tutulum açısından titiz bir
şekilde yakından takip edilmeli, tutulum varsa destek tedavisi verilmelidir. Spinal hasar varsa
spinal şok (damarların spinal hasara bağlı tonusunu kaybetmesi ) açısından uyanık olunmalı.
Uygun destekleyici tedavi verilmeli
Spesifik Tedavi: Etyolojiye göre tedavi yapılır.
GBS: IVIG 2 gr/kg
Tranvers Myelit: Yüksek doz metil prednizolon 30 mg/kg (Mak: 1gr)
Kompresif Myelopati: Cerrahi müdahale
Hipokalemik Paralizi: K replasmanı
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Akut Flask Paralizi
Spinal Bası Bulguları, Muayenede Duyu Seviyesi !
Hayır

Evet
En kısa zamanda Spinal
MR

Refleksler
Pozitif/Azalmış

Basıya bağlı
myelopati (+)
* Nöroşirurji
konsültasyonu
* Steroid

Refleksler alınmıyor

Basıya bağlı
olmayan
myelopati
*Akut
Transvers
Myelit: Yüksek
doz steroid

Okülobulber
Tutulum
Pozitif

Negatif

* Myasteni

CPK, K+, İdrarda
Myoglobulin

*Botilinum
* Viral Myozit

Simetrik
değil, EMG

Simetrik

* Polio

GBS

-*GBS

* LP, EMG,
IVIG, Nöroloji
Konsültasyonu

*Travmatik
Nörit
*

*Periyodik Paralizi
* Rabdomyoliz
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