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PREFACE

La le  Ora loğ lu  i s  a  per son  o f  except i ona l
represen ta t i ves  o f  i n te l l ec tua l  l i f e .  She  has  ga ined  a
spec ia l  p lace  i n  the  hear t s  w i th  her  a r t ,  pos i t i on  and
act iv i t i e s ,  has  m inded  everywhere ,  and  has  made  her
presence  fe l t  o f  the  h ighes t  o rder .  

Her  cu r r i cu lum  v i tae  i s  a s  you  a re  aware .  Wh i l e  to
ta l k  and  ment i on  her  g ives  us  a  b ig  exc i tement ,  many
successes  tha t  she  go t  i n  he r  l i f e  a re  fa r  beyond  the
apprec ia t i ons .  

To  ment i on  d i s t i ngu i shed  person  as  a  deep  mode l  i n
the  represen ta t i on  o f  Tu rk i sh  cu l tu re  even  a l so  i n  a
severa l  sen tences ,  t o  unders tand  her ,  t o  share  her
successes  a l so  h igh ly  g ive  me  an  honor .   

An  unders tand ing  o f  he r  a t  good  l eve l  w i l l  p rov ide
the  power  and  energy  source  to  the  fu tu re
genera t i ons .  E spec ia l l y ,  ou r  ra re  represen ta t i on  fo r
our  women  man i fes ted  successes  tha t  c rea te  a
t remendous  impress i on ,  i n  the  c iv i l i za t i on  toge ther
w i th  women  o f  the  Turk i sh  peop le ,  w i th  per fo rm ing
the  ou t s tand ing  successes  w i thou t  any  susp ic i on .  
Tha t  La le  Ora loğ lu  i s  a  one  o f  per sons  who  p roduced
a  work  o f  a r t  over  50  years  to  be  confe r red  on  few
peop le  a l so  made  an  impress i on  as  an  honor  i n  he r
l i f e .  A l though  she  observed  the  re f l ec t i ons  o f  he r
successes  wh i l e  she  was  a l i ve ,  she  exper i ences  the
p leasure  tha t  she  l e f t  beh ind  a  n i ce  sound  f rom  our
sou l ,  fee l ,  and  p rayer  a t  p resen t .  I  remember  her
w i th  respec t  as  an  except i ona l  a r t i s t  i n  every  aspec t
and  as  a  person  who  represen ted  human  va lues .   

Prof .  Dr .  A l i  B İLGİLİ
Pres ident  o f  Congress  Sc ient i f i c  Commit tee
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SESSION 1 - HALL 1
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: RUKEN ASLAN SEVİM 
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NURİ NALBANTOĞLU
 

Trabzon Un�vers�ty 
AN OVERVIEW OF

CONTEMPORARY THEATRE
FROM THE PERSPECTIVE OF

DIRECTOR GIORGIO
STREHLER

İLKER DENİZ BAŞUĞUR Ankara Mus�c and F�ne
Arts Un�vers�ty

 

NEW ANALYSIS METHODS IN
MUSIC WITH SOFTWARE

TECHNOLOGY

BURCU NUR CENGİZ
GÜLÇİN KARACA

Anadolu Un�vers�ty THE RELATIONSHIP OF
RAPID PATTERN STUDIES

WITH THE
UNCONSCIOUSNESS

HAKAN YAMAN Akden�z Un�vers�ty DOCUMENTATION OF A
HISTORICAL PLACE WITH

VIRTUAL REALITY
TECHNOLOGY THAT A
CONTEMPORARY AND

ACTUAL DISPLAY SYSTEM

GÜLŞEN D. AKBAŞ İstanbul Ayvansaray
Un�vers�ty

LOOKING FOR
INTERVALS

ÖZGÜR YILMAZKOL Independent
Researcher

JUNG'S ATTEMPTED
READING THE

CHARACTERS OF 'BİR
BAŞKADIR' THROUGH THE
CONCEPT OF ARCHETYPE

RUKEN ASLAN SEVİM Işık Un�vers�ty CHAOS THEORY AND
POSTMODERN ART

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527
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10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: SERRA SEZGİN
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BARIŞ TOLGA EKİNCİ
Beykent Un�vers�ty 

REALITY AND SIMULATION
IN DIGITAL GAMES: THE
CASE OF ZULA GAME

FİGEN SABIRCAN İstanbul Kent Un�vers�ty CORPORATE
SUSTAINABILITY

COMMUNICATION: ÜLKER'S
#BEAUTIFUL COUNTRY,
NATURE İS ENTIRE TO US

PROJECT

VEYSAL BATTAL
SADIK BATTAL

Van Yüzüncü Yıl
Un�vers�ty

IS THE DRIVER ŞAKİR ŞENER
ŞEN?

FAZİLET MUNİSE
MERSİNLİOĞLU

50.Yıl Cumhur�yet
Fer�dun Tümer
Vocat�onal and

Techn�cal Anatol�an
H�gh School  

GLASS ART AND
ESKİŞEHİR

CONTEMPORARY GLASS
ART MUSEUM

SAMET DOYKUN Onsek�z Mart
Un�vers�ty 

FOLKLORIC
REPRESENTATIONS IN

İBRAHİM KİRAZ'S NOVEL,
CAVURUN KARISI

OLMAMSECURITY OF
HUNGARY

SERRA SEZGİN Ankara B�l�m Un�vers�ty DIGITAL
COMMUNICATION IN

RARE DISEASES AND THE
ROLE OF ONLINE
COMMUNITIES

SERDAR GÜRÇAY İstanbul Aydın
Un�vers�ty

A MYTOLOGICAL
APPROACH TO THE

MOVIE, WRATH OF THE
TITANS

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/vocational%20and%20technical%20anatolian%20high%20school
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10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: MİNE SULAK
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ÖMER SOLAK
Onsek�z Mart Un�vers�ty 

RELATIONSHIP BETWEEN
LITERARY STUDIES AND

POSTCOLONIALIST THEORY

YURDAGÜL GÜNAL
ŞİFA TAŞTEKİN

Trabzon Un�vers�ty ANALYSIS OF BURNT LEVEL
OF UNIVERSITY STUDENTS
DURING THE COVID-19

PERIOD

YURDAGÜL GÜNAL
ZEHRA NESRİN BİROL

EBRU UNAY

Trabzon Un�vers�ty MEASUREMENT AND
EVALUATION APPLICATIONS
IN HIGHER EDUCATION IN
THE COVID-19 PROCESS

MİNE SULAK Pamukkale Un�vers�ty COMPARING
CHARACTERISTICS OF
SILVER NANOPARTICLES

OBTAINED BY
BIOSYNTHESIS USING
DIFFERENT PLANTS

ESRA KAYA ATICI
HACER IRMAK

SONGÜL KARABATAK

Fırat Un�vers�ty PROBLEMS EXPERIENCED
BY SPECIAL EDUCATION
STUDENTS IN INTERNSHIP

APPLICATION 

Fırat Un�vers�ty EXAMINING THE
COMMUNICATION SKILLS
OF TEACHERS IN VIRTUAL
CLASSROOM
MANAGEMENT

ESRA KAYA ATICI
HACER IRMAK

SONGÜL KARABATAK

Fırat Un�vers�ty BILSEM ONTOLOGY IN
THE PERSPECTIVE OF

TEACHERS WORKING IN
THE SCIENCE AND ART

CENTER

SONGÜL KARABATAK
MUHAMMED MUSTAFA

TOKGÖZ



SESSION 2 - HALL 1
 

12:00-13:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
11:00-12:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: ELMAS GÜN
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FATMA TAŞKIN EKİCİ
ERHAN EKİCİ
MERVE EKER

Pamukkale Un�vers�ty 
REVIEW OF SCIENCE

EDUCATION PROGRAM
ACHIEVEMENTS

ACCORDING TO THE
RENEWED BLOOM

TAXONOMY

ELMAS GÜN Mehmet Ak�f Ersoy
Un�vers�ty 

APPROACHES IN PIANO
TECHNIQUE FROM CLASSIC

TO PRESENT

CANSU ASLAN
FATMA TAŞKIN EKİCİ

MERVE EKER

Pamukkale Un�vers�ty WATER AWARENESS SCALE
VALIDITY RELIABILITY STUDY

ZAFER GÜNEY İstanbul Aydın
Un�vers�ty

FEEDBACK STRATEGIES
AND E-ASSESSMENT IN
ONLINE LEARNING

DERYA BİDERCİ DİNÇ İstanbul Ayvansaray
Un�vers�ty

ANTHROPOCENTRISM
AND NATURE IN AN
ATLAS OF IMPOSSIBLE

LONGING BY
ANURADHA ROY

ÖMÜR ALYAKUT Kocael� Un�vers�ty INNOVATION IN
GASTRONOMY: 3D
PRINTED FOODS



SESSION 2 - HALL 2
 

12:00-13:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
11:00-12:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: ARİF HİKMET ÇAKOĞLU
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SELİN CANSU DERENDELİ
FÜSUN ERDURAN

NEMUTLU

Onsek�z Mart Un�vers�ty 
CULTURAL IDENTITY VALUES

OF KAHRAMANMARAŞ

OKAN YELER Van Yüzüncü Yıl
Un�vers�ty 

3D CITY MODELS AND
IMPORTANCE IN TERMS OF

LANDSCAPE DESIGN

 
HALDUN İLKDOĞAN

 
Yozgat Bozok
Un�vers�ty 

EXAMINING THE SPATIAL
RELATIONALITY THROUGH A

CINEMATOGRAPHIC
VISUALIZATION OF THE URBAN
SPACE DIVIDED TO ITS LAYERS:
THE SNOWPIERCER MOVIE

SEDA ÇELLEK Ah� Evran Un�vers�ty COMPARISON OF
ACCIDENT STATUS AND

ANGER SCALES

ARİF HİKMET
ÇAKOĞLU

S�nop Un�vers�ty COMPARISON OF PRESSURE
TEST AND ULTRASONIC
METHOD RESULT OF
NORMAL AND HIGH

STRENGTH CONCRETES
OBTAINED BY AGGREGATES

OF THREE PROVINCES

CEYHUN AKSOYLU
YASİN ONURALP
ÖZKILIÇ

Konya Techn�cal
Un�vers�ty

Necmett�n Erbakan
Un�vers�ty

MESNET ŞATLARININ RC
KİRİŞLERİN DAVRANIŞINA
ETKİSİNİN DENEYSEL VE
NUMERİK OLARAK
İNCELENMESİ

SEDA ÇELLEK
 

Ah� Evran Un�vers�ty COMPARISON OF
CONSTRUCTION WORKERS

'OCCUPATIONAL
ACCIDENTS AND
DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTIC



SESSION 2 - HALL 3
 

12:00-13:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
11:00-12:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: NURİYE DEĞİRMEN
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NURİYE DEĞİRMEN
Kütahya Health

Sc�ences Un�vers�ty 
A JOURNAL FROM THE
CONVERSION OF THE
WORD NURSE TO THE

PHILOSOPHY OF NURSING;
THE ESSENCE OF CARE:

LOVE

ABDULLAH GUVENDİ Kütahya Health
Sc�ences Un�vers�ty 

NONINERTIAL EFFECTS ON
A PAIR OF ELECTRON-

ANTIELEKTRON

TEFİDE KIZILDENİZ
CANSU ÇİFTÇİ
ALEA LAİDLAW

 

N�ğde Ömer Hal�dem�r
Un�vers�ty

CLIMATE CHANGE
LINKAGES WITH

AGRICULTURE,FOOD
SECURITY AND GENDER 

 

DİLER YILMAZ
ZÜBEYDE EZGİ ERÇELİK

 

Bandırma Onyed� Eylül
Un�vers�ty

THE ATTITUDES OF
PARENTS WHOSE

CHILDREN ARE TREATED
IN HOSPITALS TOWARDS
CHILDREN'S RIGHTS

A.TANER GÜVEN Dem�roğlu Sc�ence
Un�vers�ty

CRIME REALITY SHOWS,
SCIENTIFIC

COMMUNICATION AND
FORENSIC MEDICINE

BİLGEHAN TEKİN DAL Gaz� Un�vers�ty SENSORY PROCESSING
PATTERNS IN INDIVIDUALS
WITH TINNITUS: A
PRELIMINARY STUDY

AYŞE GÜZİN
ALTUNBAY

Lokman Hek�m
Un�vers�ty

KIYI BULUŞMALARI: VAMIK
VOLKAN'IN AĞAÇ MODELİNİN
AVRUPADA İSLAM İLE İLGİLİ
TOPLUMSAL GERİLİMLERE

UYGULANMASI AVUSTURYA,
ALMANYA VE TÜRKİYE'DE ÜÇ-

ÜLKE PROJESİ



SESSION 3 - HALL 1
 

14:30-16:00 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
13:30-15:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: AKİF BOZKIR
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GÜLŞAH TÜMKAYA ÇETİN
YASEMİN GÜNDOĞDU

ATİLLA GÜLEÇ
HAMDİ ŞÜKÜR KILIÇ

Selçuk Un�vers�ty 
THE IMPORTANCE OF LASER
PROTON THERAPY NEEDED

IN TURKEY AS A RAPID
TECHNOLOGY OF CANCER

TREATMENT

AYSEL KIZILKAYA NAMLI Munzur Un�vers�ty ANALYSIS OF FACULTY OF
SPORTS SCIENCES

STUDENTS 'ENJOYMENT TO
FIND A JOB

AKİF BOZKIR Munzur Un�vers�ty BİSİKLET SPORCULARININ
ORGANİZASYONLARA KATILIMDAKİ

ALGILANAN ÖNEM
DEĞERLENDİRMESİNİN  DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERCİYES
MTB YARIŞLARI VE ERCİYES YÜKSEK

İRTİFA KAMPI BİSİKLET SPOR
KULÜPLERİ ÖRNEĞİ

ZEYNEP KALKAN
MEHMET İMAMOĞLU

S�nop Un�vers�ty SOME PARALYMPIC SPORTS
BRANCHES DIRECTED BY
INDIVIDUALS WHO NEED
SPECIAL EDUCATION -

GOALBALL

HUZEYFE YALÇIN S�nop Un�vers�ty EXAMINATION OF
INTERVAL TRAINING

SENA ÇINAR
ŞERİFE YILMAZ 
BAHAR ÖZ

M�ddle East Techn�cal
Un�vers�ty

PEDESTRIAN' CROSSING
BEHAVIORS AT IRAN STREET-
POLAND STREET INTERSECTION
IN ANKARA: A STUDY BASED
ON OBSERVATION AND
SURVEY DATA

METİN KARIŞAN S�nop Un�vers�ty EXAMINATION OF ATHLETES
ANXIETY ABOUT GETTING

CORONAVIRUS (SARS-COV-2)



SESSION 3 - HALL 2
 

14:30-16:00 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
13:30-15:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: ÇİĞDEM KOŞAR TAŞ
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MUSTAFA BAYHAN
Pamukkale Un�vers�ty 

INDUSTRY 4.0 VISION TO
REACH THE LEAN- SIX

SIGMA TARGETS 

DAHİ ZEYNEL BAKICI Dokuz Eylül Un�vers�ty REFLECTION OF HISTORICAL
ACCUMULATION FROM THE
PAST ON CULTURE AND ART

ACTIVITIES SELÇUK
MUNICIPALITY EXAMPLE

MUSTAFA CAGRI SUCU Konya Karatay
Un�vers�ty 

CONSUMERS AND
TECHNOLOGY IN THE
CHANGING WORLD

İSA DEMİRKOL Bursa Techn�cal
Un�vers�ty

A STUDY FOR
MEASURING

DIFFERENCES IN
PRODUCTION SYSTEMS 

ÇİĞDEM KOŞAR TAŞ
SİBEL ÖRK ÖZEL

Çukurova Un�vers�ty THE IMPACT OF COVID-19
PANDEMIC ON TOURISM
INDUSTRY OF TURKEY

ALİ ULVİ ÖZBEY B�ngöl Un�vers�ty A TRANSFORMATION
ADVENTURE FROM
COMMUNIST IDEOLOGY
TO ISLAMIC THOUGHT:
ROGER GARAUDY

TUĞBA AYDIN ÖZTÜRK Üsküdar Un�vers�ty A SOCIOLOGICAL
ANALYSIS ON THE FUTURE
OF CREATIVE INDUSTRIES



SESSION 3 - HALL 3
 

14:30-16:00 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
13:30-15:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: HANDAN SABRİYE YILDIRIM
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ÜMMÜHAN FEYZA KARA
CUMA AKBAY

 
Kahramanmaraş Sütçü

İmam Un�vers�ty 

CONSUMER AWARENESS OF EGGS
PRODUCED WITH ALTERNATIVE
PRODUCTION METHODS AND

DETECTION OF FACTORS THAT ARE
EFFECTIVE IN COMSUMPTION IN
KAHRAMANMARAŞ PROVINCIAL

CENTER

RESUL BÜTÜNER 
M. HANEFİ CALP

Karaden�z Techn�cal
Un�vers�ty 

DESIGN AND DEVELOPMENT
OF PATIENT MONITORING
SYSTEM FOR COVID-19

PANDEMIA 

HANDAN KULAN Beykoz Un�vers�ty BIG DATA ERA

RESUL BÜTÜNER 
M. HANEFİ CALP

 

Karaden�z Techn�cal
Un�vers�ty 

E-TİCARET KAPSAMINDA
HİZMET VEREN BİR WEB

SİTESİNİN
KULLANILABİLİRLİK

ANALİZİ

HAKAN SAĞLAM
AYTAÇ GÜLTEKİN

Karamanoğlu Mehmet
Bey Un�vers�ty

SMART WASTE BINS WITH
PHOTOVOLTAIC SYSTEM
SUPPORT

HANDAN SABRİYE
YILDIRIM

Mehmet Ak�f Ersoy
Un�vers�ty

IN THE 'PREPARING TO
PRESSURE' COURSE IN
DISTANCE EDUCATION
DURING THE PANDEMIC

PERIOD STUDENTS DESIGN
PROCESS



SESSION 3 - HALL 4
 

14:30-16:00 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
13:30-15:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: TUNCAY KARABEL
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ULKER IMAMELIYEVA
 

Baku State Un�vers�ty
MULTICULTURALISM IS A

SOCIOCULTURAL PARADIGM OF
GLOBALIZATION

ELVAN KARAMAN Ayvansaray Un�vers�ty CLASS CONFLICT AND
CULTURAL

TRANSFORMATION IN THE
ENTERTAINER BY JOHN

OSBORNE

MELİKE KAYIRAL
MESUT KAYAER

Bartın Un�vers�ty METROPOLITAN URBAN
MANAGEMENT AND

EFFECTS OF COVID-19
PANDEMIC ON

METROPOLITAN CITY
MANAGEMENT IN ITALY

TUNCAY KARABEL Marmara Un�vers�ty DISTRIBUTION OF TASKS
IN THE CENTER-LOCAL
DILEMMA IN THE ASPECT
OF SOCIAL SERVICES

FOR WOMEN

BARIŞ ÇAĞLAR MEF Un�vers�ty THE EMERGENCY OF THE
21st CENTURY: REMEMBER

THE DOUBLE
REQUIREMENT OF 'ART-

POLITICS'

HAKAN GÜNGÖR Ordu Un�vers�ty TURNING THE AFYON
FACTORIES IN İSTANBUL A
PROBLEM IN TURKISH-
AMERICAN RELATIONS
(1926-1933)

FARUK GÜVEN Abdullah Gül Un�vers�ty MARKETING FOR OLDER
SEGMENT



INTERNATIONAL LALE
ORALOĞLU CONGRESS ON
CULTURE, ARTS AND
MULTI-DISCIPLINARY
STUDIES

D A Y  2

M A Y  2 3 ,
2 0 2 1
P R O G R A M

M E E T I N G  I D :
7 8 5  3 2 3 3  1 2 5 9
P A S S C O D E :
8 5 3 9 1 2



K E Y N O T E  S P E A K E R - 1

Prof.  Dr. Adarsh
Dh�raj DASH

EBRU JILTA - SINGER, KOSOVOOPENING SONG

OPENING SPEECH

OPENING SPEECH -2

  •  O P E N I N G  S P E E C H E S  •  9 : 0 0  -  9 : 3 0  ( G M T + 3 )

CONGRESS PROGRAM
SUNDAY • 23 MAY 2021 • 9 A .M .  (GMT+3) / 8 A .M .  (GMT+2)

OPENING SPEECH -3

ALEV ORALOĞLU - ACTRESS, TURKEY

BURÇİN ORALOĞLU - ACTOR, TURKEY

ASSOC. PROF. DR. ÇİĞDEM NAS - YILDIZ

TECHNICAL UNIVERSITY UNIVERSITY, TURKEY

K E Y N O T E  S P E A K E R - 2

Prof.  Dr. Na�le
BİLGİLİ

K E Y N O T E  S P E A K E R S  -  9 . 3 0 -
1 0 . 0 0  ( G M T  + 3 )



SESSION 4 - HALL 1
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: KAMAL NAJAFOV 
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KAMAL NAJAFOV
 

Baku State Un�vers�ty
THE ISSUE OF NAGORNO-

KARABAKH AND THE
SECOND NAGORNO-

KARABAKH CONFLICTS AXIS
RUSSIA FOREIGN POLICY

OLEKSİJ PAVLOVYCH
PETRYK

Oleks�j Pavlovych Petryk
Sumy State Un�vers�ty

THE EFFECTS OF RUSSIA'S
ANNEXATION OF CRIMEA

ON BLACK SEA
GEOPOLITICS

NİCAT SƏLİNLÜ Baku Slav�c Un�vers�ty FASCISM IN EUROPE
DURING SECOND WORLD
WAR: ITALIAN VERSUS
GERMAN PRACTICES 

TONY MCNEİL P�ttsburg State
Un�vers�ty

MEXICO-USA
RELATIONS:

IMMIGRANTS AND
POLICIES

NOAH JOHNSON Kentucky State
Un�vers�ty

THE STRUGGLES BETWEEN THE
USA AND THE TALIBAN IN
AFGHANISTAN AFTER

SEPTEMBER 11 AND THE SOCIO-
CULTURAL STRUCTURE OF

AFGHANISTAN

AZAT IBRAGİMOV Internat�onal Un�vers�ty
of Kyrgyzstan

AUTHORITARIAN CONFLICT
MANAGEMENT AND LIBERAL
PEACE- BUILDING: THE CASE
OF POLITICAL SETTLEMENT

IN POST-CONFLICT
KYRGYZSTAN

 

REVAN MAN The Hague Un�vers�ty
of Appl�ed Sc�ences

EXAMINING THE IMPACT OF THE
ROLE OF THE NETHERLANDS

WITHIN THE EU AND THE UN ON
ITS ATTITUDE AS A REGIONAL
POWER DURING THE DARFUR

CRISIS

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527
https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527


SESSION 4 - HALL 2
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: SİMON ÁKOS
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FYNN MATTHES
 

Humboldt-Un�vers�tät 
GERMANY-POLAND

RELATIONSHIP DURING
WORLD WAR II

ARİF BABAYEV Sumqay�t State
Un�vers�ty

EXAMINING OF CHINA AS A
GLOBAL ACTOR IN THE

PERSPECTIVE OF
GLOBALIZATION THEORY OF
“FLAT WORLD” OF THOMAS

FRIEDMAN
 

SİMON ÁKOS Kodolanj� Janos
Un�vers�ty

THE HUNGARIAN
REVOLUTION DURING

THE COLD-WAR
PERIOD

NASRİN KHALİLOVA Nakhch�van State
Un�vers�ty

AZERBAIJAN-USA
RELATIONS: HISTORY,
STAGES, AND ISSUES

NAİLƏ MAMİSHOVA Baku Slav�c Un�vers�ty RUSSIA’S ENERGY POLICY
AND THE ROLE OF
ENERGY IN RUSSIA-

AZERBAIJAN RELATIONS 

MAHVAND KHAKWANİ COMSATS Un�vers�ty THE AFGHANISTAN CRISIS
AND PAKISTAN'S SECURIITY
DILEMMA: DURAND LINE

DISPUTE IN THE
AFGHANISTAN’S
PERSPECTIVE

MAREKHİ JANASHİA L�fe Un�vers�ty
 

GEORGIA’S
INDEPENDENCE AND

AFTER RUSSIAN-
GEORGIAN RELATIONS

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527


SESSION 4 - HALL 3
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: GULARA MİRZAEV
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ANNİ KEİTEL
 

Un�vers�ty of Lübeck
THE IMPORTANCE AND
FUTURE OF GERMANY
IN THE EUROPEAN

UNION 

 
 

MİHAİL
VODENİCHARSKİ

 
Sumqay�t State

Un�vers�ty

 
ANALYSIS OF RUSSIA’S

REGIONAL AND
POLITICAL INVOLVEMENT
IN THE WESTERN BALKAN

 

SOPHİA SLESİNGER Un�vers�ty of Konstanz,
Konstanz

EXAMINATION THE
NATIONAL DEVELOPMENT
PLANS IN GERMANY WITH
THE DIVISION IN 1945 AND

ITS REFLECTIONS ON
EUROPE

GULARA MİRZAEV Kyrgyz-Russ�an Slav�c
Un�vers�ty

THE EFFECTIVENESS OF
THE KYRGYZSTAN

REGIONAL POLICIES IN
THE PERIOD OF ASKAR

AKAYEV

AYTŸKİN JAVADOVA Ganja State Un�vers�ty REGIONAL AND
STRATEGIC REVIEW OF
POST-INDEPENDENCE
AZERBAIJAN-TURKEY

RELATIONS

LEYLA JAFAROVA Ganja State Un�vers�ty HISTORICAL
PERSPECTIVE: RUSSIA

AND CHINA
RELATIONSHIP

MARYAM KAMBAROV

 
 

Internat�onal
Un�vers�ty of
Kyrgyzstan

 
EXPERIENCED

INSTABILITIES IN LATIN
AMERICA COUNTRIES
DURING THE COLD

WAR PERIOD: THE CASE
OF CHILE

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527


SESSION 5 - HALL 1
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: SƏDAQAT MAHİRLİ 
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TANOJO YONGNİAN

 
Un�vers�ty of Gadjah

Mada

WHICH FACTORS
REVEALS FRANCE’S

ROLE IN INTERVENING
IN THE RWANDA
GENOCIDE?

 
 

TAHMASEB ABDULİN

 
Taj�k State Nat�onal

Un�vers�ty

 
CIVIL WAR IN TAJIKISTAN
UNDER THE INFLUENCE
OF ISLAMIC THOUGHT

SƏRVAN CAHANLI Lankaran State
Un�vers�ty

EU POLICIES AND
REACTIONS ON
CENTRAL ASIAN
COUNTRIES

 
 
 

ADAM GİORGOBİANİ 

 
 

Savannah State
Un�vers�ty

 
EXAMINATION OF

REGIONAL ATTITUDES
FOLLOWED BY POST-1991

GEORGIA DURING
PERIOD OF THE SOUTH
OSSETIAN WAR AND

AFTER THE WAR
 

SƏDAQAT MAHİRLİ M�ngachev�r State
Un�vers�ty

THE NETHERLANDS'
EUROPEAN UNION

MEMBERSHIP AND ITS
RELATIONS WITH

AZERBAIJAN

MİRCO MAZZARİELLO 

 
 

Un�vers�tà degl� Stud�
d� Tor�no

 
MIGRATION ISSUE IN
ITALY AND ITS EFFECTS

ON EUROPEAN
CONTINENT

ERCOLANO LORİO Un�vers�ty of Padua THE DEMOCRATIZATION OF
POLAND AND ITS

INTEGRATION PROCESS
WITH THE EUROPEAN
UNION: (1980-2004)

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527
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SESSION 5 - HALL 2
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: KAMAL IBRAHİMOV
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KAMAL IBRAHİMOV
 

Khazar Un�vers�ty
BACKYARD OF FRANCE:

AFRICA

 
 

IVAN RUSLANOVYCH
KOTENKO

 
 

Chern�vts� Un�vers�ty

 
THE CASE OF GENOCIDE

IN THE CONTEXT OF
CRIMES AGAINST

HUMANITY

JARİCH LAWALATA Yogyakarta State
Un�vers�ty

WHAT ARE THE SOCIO-
ECONOMIC PROBLEMS
THAT AROSE IN SOUTH
AFRICA DURING THE
APARTHEID ERA? 

 
 

REBECCA JAMBE

 
 
 

Trunojoyo Un�vers�ty

 
WHY DID THE USA NOT

ACHIEVE WHAT IT
WANTED IN CUBA UNLIKE
OTHER CENTRAL AND
SOUTH AMERICAN

COUNTRIES?

LEANDRO ROSSİ Un�vers�ty of Ferrara EXAMINATION OF ITALY'S
ROLE IN EUROPEAN PEACE
AND ITS IMPACT ON THE

ESTABLISHMENT OF THE EU
AS A REGIONAL POWER

AFTER THE SECOND WORLD
WAR

CƏMİL FAİQLU Western Casp�an
Un�vers�ty

CENTRAL ASIA-AZERBAIJAN
ENERGY POLICIES AXIS

RUSSIA

GERARD GROS Kodolany� Janos
Un�vers�ty

GENDER AND
VIOLENCE

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527
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SESSION 5 - HALL 3
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: RAHUL AHUJA
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VERSHA UPASANİ

 
NALSAR Un�vers�ty of

Law

FIGHT AGAINST
POVERTY AND

NEOLIBERAL POLICIES

 
 

RAHUL AHUJA

 
 

NALSAR Un�vers�ty of
Law

 
THE CONCEPT OF
RESPONSIBILITY IN

INTERNATIONAL LAW AND
THE RESPONSIBILITY OF

THE STATE

KARZHOVA ALİNA
RODİONOVNA 

Chechen State
Un�vers�ty

TESTING FOR
CORONAVIRUS SARS-

COV-2 IN RUSSIA

 
 

POGODOVA
ANGELİKA

LARİONOVN

 
 

Chechen State
Un�vers�ty

 
REVIEW OF KAZAKHSTAN

HEALTH MINISTER
MIKHAIL OKHLOPKOV
COVID-19 REPORTS

 
DANİLTSİN MARKA

NİKİTOVİCH
 

 
B�ysk Technolog�cal

Inst�tute

 
THE EVOLUTION OF POST-
COLD WAR EPIDEMICS IN
TURKIC REPUBLIC AND

TURKEY

NENASHEVA SNEZANA
TİMUROVNA

Cheboksary
Cooperat�ve Inst�tute

EVALUATION OF UKRAINE-
RUSSIA RELATIONS

BETWEEN (2010-2020)

MİLEKHİNA MARFA
ARTEMİEVNA

 
B�ysk Technolog�cal

Inst�tute

 
HISTORICAL BACKGROUND
OF RUSSIA WITH COVID-19

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527
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SESSION 6 - HALL 1
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: ANTOON IETSWAARD
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BAS WİJDEMAN

 

 
Un�vers�ty of Gre�fswald

CYPRUS IN
COMBATING COVID-19

 
 

ANTOON IETSWAARD
 

 
 

NALSAR Un�vers�ty of
Law

 
EASTERN

MEDITERRANEAN ISSUE:
THE STRUGGLE IN THE
MIDDLE EAST REGION

 
USOYEV TSEZAR
GERMANOVİCH

 

 
Sholem Ale�chem Amur

State Un�vers�ty

 
KALININGRAD IN EU –
RUSSIA RELATIONS

AFTER 2010

 
 
 

NİZAMİ IBRAGİMOV
 

 
 

Sumqay�t State
Un�vers�ty

 
US-CHINA VACCINE

RIVALRY AND RUSSIA’S
COVID-19 STRATEGY

 
MİKSA ALEXANDRA

 

 
Un�vers�ty of Pécs, Pécs

 
FOREIGN POLICY ANALYSIS

OF INTERNATIONAL

RELATIONS AND SOFT

POWER PRACTICE IN
COVID-19 TERM

  TURAL NOVRUZZADƏ Baku Slav�c Un�vers�ty MIDDLE ASIA COVID-19
VACCINE POLICIES

 
IRENE MCINTİRE

 
Dortmund Un�vers�ty

 
DOMESTIC VIOLENCE
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SESSION 6 - HALL 2
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: RAHUL AHUJA
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BAS WİJDEMAN

 

 
Un�vers�ty of Gre�fswald

CYPRUS IN
COMBATING COVID-19

 
 

ANTOON IETSWAARD
 

 
 

NALSAR Un�vers�ty of
Law

 
EASTERN

MEDITERRANEAN ISSUE:
THE STRUGGLE IN THE
MIDDLE EAST REGION

 
USOYEV TSEZAR
GERMANOVİCH

 

 
Sholem Ale�chem Amur

State Un�vers�ty

 
KALININGRAD IN EU –
RUSSIA RELATIONS

AFTER 2010

 
 
 

NİZAMİ IBRAGİMOV
 

 
 

Sumqay�t State
Un�vers�ty

 
US-CHINA VACCINE

RIVALRY AND RUSSIA’S
COVID-19 STRATEGY

 
MİKSA ALEXANDRA

 

 
Un�vers�ty of Pécs,

Pécs,

 
FOREIGN POLICY ANALYSIS

OF INTERNATIONAL

RELATIONS AND SOFT

POWER PRACTICE IN
COVID-19 TERM

  TURAL NOVRUZZADƏ Baku Slav�c Un�vers�ty MIDDLE ASIA COVID-19
VACCINE POLICIES

 
FERESHTEH OMEİNİ

 
Tb�l�s� State Un�vers�ty

 
VIOLENCE PHENOMENON

FROM A SOCIOLOGICAL

PERSPECTIVE

https://www.aec-music.eu/members/our-members/ankara-music-and-fine-arts-university/7527
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SESSION 6 - HALL 3
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: SZÜCS DORKA
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SZÜCS DORKA
 

 
Un�vers�ty of Phys�cal

Educat�on

US-CHINA VACCINE

RIVALRY AND RUSSIA'S
COVID-19 STRATEGY

 
 

LOESJE ROSMAN
 

 
 

Hamburg Un�vers�ty of
Technology

 
 VERGLEICH VON

DEUTSCHLAND UND

UKRAINE IM
BEDINGUNGEN VON

COVID-19

 
THEA TİGCHELHOFF 

 
Hamburg Un�vers�ty of

Technology

ZEITLICHER

ZUSAMMENBRUCH

DER DEUTSCHEN

COVID-19-
MAßNAHMEN

 
 

SEYRAN GASİMOV
 

 
 

Azerba�jan Techn�cal
Un�vers�ty

 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА
КОРОНАВИРУС SARS-
COV-2 В РОССИИ

 
QOŞQAR TURALZADƏ

 

 
Sumqay�t State

Un�vers�ty

 
EVALUATION OF

AZERBAIJAN-RUSSIA
RELATIONS BETWEEN (1990-

2020)

МОЙ СТОЛ, МОЯ
МАШИНА

Azerba�jan Techn�cal
Un�vers�ty

ОБЗОР ОТЧЕТОВ
МИНИСТРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЗАХСТАНА МИХАИЛА
ОХЛОПКОВА COVID-19

 
MEMMEDOVA SEVİNÇ

ISMAİLOV

 
Baku State Un�vers�ty, 

 
THE EVOLUTION OF POST-
COLD WAR EPIDEMICS IN

TURKIC COUNCIL
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SESSION 6 - HALL 4
 

10:00-11:30 (GMT+3) TURKEY LOCAL TIME
9:00-10:30 (GMT+2) ITALY LOCAL TIME

 
MODERATOR: BENCE SİMON 
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MARK HUTTİNGTON

 
 

Un�vers�ty of Corv�nus

 
ABUSE AND NEGLECT

OF REFUGEE CHILDREN

 
 

BENCE SİMON 
 

 
 

Kodolanj� Janos
Un�vers�ty

 
GENDER

DISCRIMINATION IN
TALES

 
VLADO VANGELOV

 
South East European
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ÖZET 
Günümüzde dijitalleşmenin etkileri geleneksel medyadan, sinemaya ve özellikle sosyal medyada 

görülmektedir. Nitekim dijital platformlar çoğunlukla gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşmaktadır. 

Sosyal medyada pek çok dijital platform bulunmaktadır. Gençler, çocuklar ve yeni orta sınıf olarak 
görülen çalışan orta sınıf, bu platformları aktif olarak kullanmaktadır. Bu platformlardan biri olan dijital 

oyun sektörü ise hem bir serbest zaman aktivitesidir; hem de profesyonel bir sektördür. Her yıl farklı 

yaş gruplarından birçok kişi sosyal medya üzerinden dijital oyun pazarından gelir elde etmektedir. 
Dijital oyunların popüler ve sürekli gelişmekte olan bir alan olmasının altında pek çok neden olabilir: 

Söz gelimi gündelik hayatın gerçekleri ve sosyoekonomik sorunlar ile dijital oyunlarda kurulan 

hipergerçek mekânların ve tasarımların yeniden inşası gibi. 
Çalışmada, “MMO FPS” türündeki ilk Türk yapımı E-Spor oyunu “Zula” incelenecektir. Zula oyununun 

örneklem seçilmesinde mekân ve karakter tasarımları yol gösterici olmuştur. Örneğin, Zula oyunu 

içerisinde, gerçek yaşamdaki mekânlar, caddeler ve sokaklar üç boyutlu olarak yeniden inşa edilmiştir. 

Oyunu oynayan kullanıcılar, gerçek yaşamdaki mekânların üç boyutlu tasarımlarında hipergerçek bir 
yaşam mücadelesi vermektedir. Bununla birlikte, oyunda yaratılan karakterlerin birçoğu da, geleneksel 

medyadaki popüler karakterlerin de bire bir yeniden sunumudur: Dizi karakterleri ve medyatik kişiler 

gibi. Bu düşünceden hareketle, Zula oyununda yeniden inşa edilen hipergerçek temsil, Jean 
Baudrillard’in “Simülasyon Kuramı” bağlamında ele alınacak ve sonuç bölümünde elde edilen veriler 

yorumlanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dijital oyunlar, Dijital platformlar, Zula, Hipergerçeklik, Simülasyon. 
 
REALITY AND SIMULATION IN DIGITAL GAMES: THE CASE OF ZULA GAME 

ABSTRACT 
Nowadays, the effects of digitalization are seen in traditional media, cinema and especially social media. 
As a matter of fact, digital platforms are mostly popular among young people and children. There are 
many digital platforms in social media. The working middle class, seen as young people, children and 
the new middle class, actively use these platforms. The digital game industry, which is one of these 
platforms, is both a leisure activity; as well as a professional industry. Many people from different age 
groups earn income from the digital game market through social media in every year. There are many 
reasons why digital games are popular and evolving: For example, the realities of everyday life and 
socioeconomic problems, as well as the reconstruction of hyper-real spaces and designs established in 
digital games. 
In the study, “Zula”, the first Turkish-made E-Sports game in the “MMO FPS” genre, will be examined. 
The space and character designs guided the selection of the Zula game as a sample. For example, in the 
Zula game, real-life spaces, streets and streets are reconstructed in three dimensions. The users who play 
the game give a hyper-real struggle for life in the three-dimensional designs of real life spaces. However, 
many of the characters created in the game are also one-on-one re-presentations of popular characters 
in traditional media: Like the characters of the TV series and the media people. Based on this idea, the 
hyper-real representation reconstructed in the game of Zula will be discussed in the context of Jean 
Baudrillard's “Simulation Theory” and the data obtained in the conclusion section will be interpreted. 
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Giriş 

Öykü anlatma amacı güden popüler sanat formlarının birçoğu fantastik ya da gerçek dışı bir dünya sunar. 

Söz gelimi, popüler sanat formları yoluyla bireyler “sıradan” hayatlarından uzaklaşmakta ve gerçek 

yaşamın zorluklarından kaçmaktadır. Popüler sanat formlarından biri olarak görülen dijital oyunlar bu 

bağlamda değerlendirilebilir. Nitekim dijital oyunlar bu türden bir kaçış biçimidir. Nitekim dijital 
oyunlar etkileşime, sanal gerçekliğe ve gerçekliğe dayalı olması nedeniyle “katharsis”1 seviyesi, diğer 

popüler sanat formlarından daha yüksektir (Rouse, 2001: 8). Yönetmen Alfred Hitchcock, filmleri 

“Sıkıcı parçaların kesilip çıkarıldığı yaşam” olarak tanımlamıştır. Dijital oyunlar ise yaşamın can sıkıcı 

bölümlerinin dışarıda bırakıldığın ve gerçek yaşamın bir sanal sunumu olarak görülebilir. Jean 

Baudrillard, gerçeklikten yola çıkarak tüm toplum bilimleri etkileyen “Simülasyon Kuramı” adlı kuramı 

ortaya atmıştır. Jean Baudrillard’in kuramında simülasyon, izleyicileri gerçeğin ortadan kalktığı ve onun 

yerini simülakrların aldığı bir sürece götürmektedir (Öker, 2005: 211-212). Öte yandan, oyunlarda sanal 
gerçekliği kullanmanın pek çok avantajı da olabilir. Söz gelimi, hipergerçek bir dünyaya sahip olmanın 

potansiyel bir dezavantajı, oyuncuların aşina olduğu bir gerçekliği taklit etmeleridir. Nitekim dijital 

oyun dünyası içinde gerçek yaşamda deneyimlenen bir unsur bulunmuyorsa, bireyler bunu çok çabuk 

fark eder ve sorgular. Örneğin, Doom ve Marathon gibi erken dönem nişancı oyunlarının birçoğunda, 

karakterler gerçek yaşamdaki gibi zıplama hareketini yapamamaktadır. Nitekim çağdaş oyun 

örneklerinde önce zıplama yeteneği, sonra çömelme hareketi ve ardından kafa hareketleri eklenmiştir. 

Günümüzde oyuncular sürekli olarak “Neden gerçek yaşamdaki gibi yere düz yatamıyorum?” Gibi 

sorular sorabilirler. Bunu gerçek hayatta yapabilirim. Neden oyunda değil? Bu nedenle günümüzde pek 

çok dijital oyunda gerçeklik bir amaç haline gelmiştir (Rouse, 2001: 273). 

Günümüzde dijital oyunlar ile bilgisayar teknolojileri, mobil cihazlar ve yeni medya arasında bir 

etkileşim bulunmaktadır. Dijital oyunlar, bilgisayar oyunlarının başka diğer sanat formlarında 

bulunmayan bir bileşenine de sahiptir: Etkileşim. Eğlenmek, hoşça vakit geçirmek insan yaşamı 

içerisinde yer tutan en önemli unsurlardan birisidir. Söz gelimi, görsel sanatlar, spor karşılaşmaları ve 

her tür oyun aktivitesinde de eğlendirme amacı bulunmaktadır. Öte yandan, karşılığında her hangi bir 

ödül kazanılmaksızın oyunlar çoğunlukla serbest zamanı geçirme faaliyetleri olarak görülür. Nitekim 

günümüzde, çocuklardan yetişkinlere, her birey serbest zamanlarında mobil oyunları, dijital konsolları 

veya bilgisayar oyunlarını veya geleneksel oyunları (kâğıt oyunları, tavla, Monopoly ve Tabu gibi) 
oynayarak zaman geçirmektedir (Özenç, 2019: 11). Bununla birlikte, son yıllarda milyar dolarlık E-Spor 
endüstrisi kayda değer bir pazar haline gelmiştir. Öte yandan, dijital oyunlar sadece bir ekonomi ya da 
eğlence alanı olarak da görülmemektedir. Çünkü dijital oyunların pek çok oyuncunun zekâsına, 

hafızasına ve öğrenme düzeyleri üzerine bazı etkileri vardır. Söz gelimi, oyun teorisyeni Johan Huizinga, 

oyunların doğuştan gelen bir içgüdü ve temel bir ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Huizinga’nın 

yaklaşımı pek çok açıdan kanıtlanabilir. Örneğin, hem hayvanlar hem de insanlar “tut yakala, getir 

kovala, güreş, yarış” gibi gündelik türden basit oyunlara yatkındır (Özenç, 2019: 13). Bu bağlamda, 

oyunları içgüdüsel, psikolojik ve Freudyen teorilerle de ilişkilendirmek mümkündür. Bir diğer oyun 

teorisyeni Nicole Lazzaro ise oyunları birer kaliteli eğlence aracı olarak ifade etmektedir. Bu bağlamda 

Lazzaro, dört unsura vurgu yapmıştır: Zor eğlence, kolay eğlence, hakiki eğlence ve beşeri eğlencedir. 

Zor eğlence, bireylerin zorlukların üstesinden geldiğinde yaşadığı kazanma hissidir. Kolay eğlence 

genellikle merak duygusuna dayalı oyun oynama isteğidir. Hakiki eğlence, oyunu oynamaktan 

                                                             
1 Aristoteles’in Poetica adlı eserine dayanan katharsis “arınma” olarak ifade edilmektedir. 
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kaynaklanan rahatlama hissi ve katharsis aşamasıdır. Beşeri eğlence ise insanın tabiatı ile 

ilişkilendirilebilen keyif hissidir (Özenç, 2019: 16). Benzer bir biçimde, bir diğer oyun teorisyeni Mihaly 

Csikszentmihaly ise oyundan alınan zevkin sosyal sınıf, yaş ve cinsiyet gibi kavramlardan bağımsız 

olduğunu ileri sürmektedir. Csikszentmihaly, oyunları belli şartlara bağlı bir model bağlamında ele 

almaktadır: Anxiety, worry, apathy, boredom, relaxation, control ve flow  (Özenç, 2019: 17). 

Jean Baudrillard, tüketim toplumunda gerçeklik evresinin sona erdiğini ve yerini bir simülasyon 

evrenine bıraktığını iddia etmektedir. Gerçekliğin kendisini metafizik yani düşünsel, zihinsel bir süreç 

olarak yorumlayan Jean Baudrillard, modern toplumlarda bu ilkenin son iki yüzyıl içinde ortaya çıkmış 

olduğunu belirtmektedir (Adanır, 2010: 51). Çalışmada, Jean Baudrillard’in kuramından hareketle, hem 

bir eğlence aracı hem de bir endüstri olan dijital oyunlar incelenecektir. Bu bağlamda, ilk Türk E-Spor 
dijital oyunu olan Zula ele alınacaktır. Zula oyunun seçilmesinde, gerçek yaşamdan ve medyadan 

esinlenilen oyun karakterleri ve sanal mekânlar etkili olmuştur. Araştırmada, oyun içerisinde yaratılan 

hipergerçek tasarımlar analiz edilecek ve sonuç bölümünde yorumlanacaktır. 

Dijital Oyunlara Genel Bir Bakış 

Dijitalleşmenin etkisi ile geleneksel oyun araçları diğer kanallara aktarılmış ve ortam değişmiştir. 

Böylelikle yeniden inşa edilen oyun kültürü ‘dijital oyun’ olarak ifade edilmektedir. Dijital oyunların 

yaygınlaşması ile fiziksel temelli geleneksel oyun anlayışı yerini dijitale dayalı üretilen oyun 

ortamlarına bırakmıştır. Dijital oyun kavramı belli kalıp ve yapıların dışında üretilen bir sistem ile 

ilişkilendirilebilir. Kavram bağlamında ise, oyun tasarımı tekniklerinin kullanıldığı, yeni teknolojik 
uygulamaların ve yeni medya ile birleştirildiği bir tür dijital medya pazarlaması faaliyeti olarak da 

görülebilir (Büyükbaykal ve Cansabuncu, 2020: 3). Bu bağlamda, dijital oyunlar tarihsel, kültürel ve 

teknolojik bağlamda yedi başlık altında incelenebilir: 

Dijital oyunlar tarihsel ve teknolojik bağlamda yedi başlık altında incelenebilir: 

1970 öncesi Mekanik ve Elektromekanik İlk Oyun Konsolları Dönemi 
1971 ile 1977 arasındaki Erken Ticarileştirilmiş Dijital Oyunlar Dönemi 
1971 ile 1977 arasındaki Dijital Oyunların Altın Çağı (The Golden Age Arcade) 
1976 ile 1984 arasındaki Ev Oyun Konsolları Dönemi (Home Consoles) 
1977 ile 1995 arasındaki Ev Bilgisayar Oyunları Dönemi (Home Computers) 
2000 ile 2005 arasındaki İnternete Dayalı Dijital Oyunlar Dönemi 
2005’ten günümüze İnternete ve Mobil Cihazlara Dayalı Dijital Oyunlar Dönemi (Williams, 2017: v-
x). 

Oyun tarihi çoğunlukla popüler kültür ile ilişkilendirilir. Nitekim oyunlar, teknolojik icatlardan 

doğrudan etkilenmektedir. Söz gelimi, ilk oyunların ortaya çıkışından yaklaşık yüz yıl önce, hem 

mühendisler hem de sanatçılar pek çok jetonla çalışan eğlence aracı (kumar makineleri) yaratmıştır. 

Madeni parayla çalışan jetonlu makinelerin başlangıcı ise İskenderiyeli mucit Heron’un, su arıtmayı 

yarayan mekanizmayı tetiklemek için düşen bir bozuk paranın gücünü kullandığı aygıta dayanmaktadır. 

Heron’un tasarımından hareketle, 1800’lerin sonları ve 1900’lerin başlarındaki İkinci Sanayi 

Devrimi’nin getirdiği teknolojik ve ekonomik değişikliklerle birçok jetonla çalışan mekanik oyun 

makinesi üretilmiştir. Jetonla çalışan üç ana tip eğlence makinesi bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. İlki 

tamamen mekanik yapıdaki ilk makineler; ikincisi, kamusal alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış 

ticari makineler ve üçüncüsü, bireylerin bir dizi iki boyutlu (2D) hareketsiz görüntülere veya erken 
dönem sinema filmlerine bakmalarına izin veren cihazlardan oluşmuştur.  Jetonlu cihazların üretilmesi 

ile halkın kendisinin yalnızca para harcamakla kalmayıp aynı zamanda eğlence ve serbest zaman 
faaliyetlerinin de yeniden oluşmasını sağlamıştır (Williams, 2017: 6-7). 
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1940’ların başında ise Almanya’da, İngiltere’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bağımsız olarak 

çeşitli matematiksel hesaplamalar ve problem çözme işlevleri gerçekleştirebilen elektromekanik ve 
elektronik hesaplama cihazları geliştirilmiştir. 1970’lerde ise hesap makinelerinde, mikrodalga 

fırınlarda, otomobillerde kullanılan mikroişlemciler ve mikro denetleyiciler ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda, ilk ticarileştirilmiş dijital oyunlar genel olarak oyun tasarımına yönelik geleneksel aygıtları 

takip etmiştir. Söz gelimi, bu dönemde pek çok mekanik ve elektromekanik oyun, elektronik ortama 

uyarlanmıştır. 

1970’lerin başlarından ortalarına kadar birçok elektronik oyun, bilinen mekanik ve elektromekanik 
oyunların çalışma mantığını geliştirmeye odaklanmıştır. 1970’lerin başlarından ortalarına kadar birçok 

elektronik oyun, bilinen mekanik ve elektromekanik oyunların çalışma mantığını geliştirmeye 

odaklanmıştır. 1971 yılında Stanford Üniversitesinin öğrenci kulübüne yerleştirilen Galaxy Game, 
dijital oyun tarihinde jetonla çalışan ilk oyun makinesidir. (Williams, 2017: 84).  

Oyun endüstrisindeki yeni gelişmeler, salon oyunlarının (arcade games) popülerleşmesiyle, 1980’lerin 

başlarında oyun endüstrisi eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Özellikle Atari oyunları 

1980’den sonra ikinci nesil ev konsolu donanım ve oyun tasarımcıları üzerindeki en büyük etkidir. 

Coleco ve Mattel gibi pek çok başka şirket de video oyunu pazarından tamamen çıkmıştır. Geride kalan 

boşluk, Nintendo, Sega ve Sony gibi Japon şirketlerinin ev konsoluna hâkim olmasına neden olmuştur 

(Williams, 2017: 97).  

1981 yılında ise İngiliz mucit Clive Sinclair düşük fiyatlı ZX80 ve ZX81 bilgisayarları piyasaya sürmüş 

ve Acorn Computers, BBC Micro gibi bilgisayarları üretmeye başlamıştır. Bununla birlikte, İngiliz ZX 
Spectrum ve Kuzey Amerika Commodore 64 gibi ev bilgisayarlarının dağıtımına da başlanmıştır. 

Bilgisayara dayalı ilk oyunlar, Altın Çağ oyunlarının kopyaları veya türevleri, kutu oyunlarının 

simülasyonları ve mini bilgisayar oyunlarının birer uyarlamalarıdır. İlk tüketici bilgisayarlarında, 8 bit 

işlemciler kullanılmıştır. Bu sistemlerde, oyunlar bilgisayar çalışırken bilgileri geçici olarak hafızada 

tutan bilgisayarın rasgele erişim belleğine (RAM) yüklenmektedir. Daha yüksek kapasiteli 5,25 floppy 
disk sürücüler ise maliyetleri nedeniyle başlangıçta ayrı olarak satılmıştır (Williams, 2017: 123).   

1990’ların başlarında bilgisayar ve oyun sektöründeki en önemli değişim, Apple’ın ürettiği Macintosh 
bilgisayarları ile olmuştur. George Orwell’in 1984 romanına atıfta bulunan ve ikonik bir reklamla 

duyurulan Macintosh bilgisayarlar, oyunlar için fareye (mouse) dayalı kullanım kolaylığını getirmiştir. 

Macintosh bilgisayar, bilgisayar oyunlarının yaratılmasını ve oynanmasını destekleyen uzun ve köklü 

bir geçmişe sahiptir. Öte yandan, IBM PC, açık mimari tasarıma dayanmasından ötürü, kısa sürede 

sektörde popüler hale gelmiştir. Compaq, Gateway, Dell ve Hewlett-Packard gibi şirketler tarafından 

satılan “IBM uyumlu” bilgisayarlar, Macintosh bilgisayarları gölgede bırakmış ve büyük ölçüde 

tartışmasız kalan bilgisayar oyunlarının temel standardı haline gelmiştir. 2000’lerde IBM uyumlu 
bilgisayarlar, PC oyunlarının temel doğasını değiştirerek, üç boyutlu oyunlar için önde gelen bir 

platforma dönüştürmüştür. Mobil oyun tasarımı ise Apple’ın 2007 iPhone ve 2010 iPad tablet 
bilgisayarından sonra önemli ölçüde değişmiştir. Bu tür mobil cihazlar, taşınabilir bilgi, işlem ve internet 
bağlantısına ek olarak yeni etkileşim biçimleri sağlamaktadır. Çoklu dokunmatik ekranlar fiziksel 

düğmelerin yerini almakta ve kullanıcıların ekranda herhangi bir yere dokunup kaydırmalarına izin 

vermektedir (Williams, 2017: 270).  Dijital oyun endüstrisi ve E-Spor ise yaklaşık olarak 40 yıllık bir 

geçmişe sahiptir. Günümüzde dijital oyun sektörü yüksek gelir getirici bir endüstri alanı olarak ele 

alınmaktadır. 
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Türkiye’de Dijital Oyunlar ve E-Spor 

1986 ile 1989 yılları arasında Byte Bilgisayar ve Derya Yalazkan tarafından Commodore 64 için üretilen 
macera türündeki “Keloğlan” oyunu, ilk yerli dijital oyun olarak kabul edilmektedir. 1991 yılında Locus 
Team’in Amiga için geliştirdiği maceralı temalı “Asterix” ve aynı yıl Uğur Özyılmazel’in Amiga için 
yazdığı “Dinozorus” oyunları da ilk yerli dijital oyunlar arasındadır (Özenç, 2019: 54). 1990 sonrasında 

ise farklı türlerde pek çok yerli dijital oyun geliştirilmiştir. Söz gelimi, ilk Türk RPG türündeki oyun 
“İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları” ve Cartoon Animasyon Stüdyoları’nın ürettiği ilk yerli 

dedektiflik oyunu “Dedektif Fırtına” (1996) gibi. 2000 sonrasında ise periyodik olarak PC tabanlı dijital 

oyunlar geliştirilmiştir. 2007 yılında ilk Türk Yapımı MMO RPG2 türünde “İstanbul Kıyamet Vakti” 

dijital oyunu tasarlanmıştır. Bu oyunun Türkiye’de MMO türündeki dijital oyunların yaygınlaşmasında 

pek çok etkisi olmuştur. Bu oyundan sonra, bu türde birçok oyun geliştirilmiştir: Crysis 3 ve Warface 
gibi (Özenç, 2019: 60). MMO RPG türündeki oyunlar genellikle şu özellikleri ile diğer oyunlardan 

ayrılmaktadır: Eş zamanlı müsabaka, minimal takım ve toplamda çok fazla oyuncu. Günümüzde bu 

türün en popüler örnekleri şu şekilde sıralanabilir: PUBG, LoL, Fortnite, Call of Duty ve Zula (Türk 
yapımı).  

Türkiye’de E-Spor endüstrisi ise kademeli olarak gelişmiştir. Söz gelimi, Ultimate Online, Dota ve CS 
gibi popüler oyunlar için düzenli olarak turnuvalar yapılmaya başlandıktan sonra, dijital oyun alanında 

endüstrileşme olanakları artmıştır. Pek çok büyük şirket kendi ürünlerini, pazarlama, tanıtım ve 

reklamını yapabilmek için E-Spor endüstrisine yatırım yapmaya başlamıştır. Daha sonra ise sponsorların 

artması ve dijital yayıncıların yoğun ilgi çekmesi, bu endüstriyi popüler hale getirmiştir (Özenç, 2019: 

170). Dijitalleşme ve dijital kültürün etkisi ile Türkiye’de de dijital oyun endüstrisi genişlemektedir. 

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2019 verilerine göre; “Türkiye’deki oyuncu sayısı 21,8 milyondur ve bu 

oyuncu sayısı ile Türkiye önemli bir iç pazar potansiyeline sahiptir. Bu gelişmelerle birlikte Türk oyun 

geliştiricilerinin sayısı ve yerli oyunların da sayısı artmaktadır. Gartner Oyun Sektörü Araştırması 

Raporuna göre ise; “Türkiye’deki oyuncuların 11,4 milyonu dijital oyunlara harcama yapmaktadır. Genç 

nüfus ile birlikte günde 39 milyon saat oyun oynandığı tahmin edilmektedir. Oyun pazarı içerisinde 

Türk oyun tasarımcıların3 ve geliştiricilerinin payının ise yüzde 5 düzeyinde kaldığı görülmektedir. 

Türkiye’de oyun sektöründe 60’a yakın geliştirici şirket bulunmaktadır” 

(http://kutuphane.ankaraka.org.tr/search?q=oyun). Gaming in Turkey’in4 2020 Türkiye Oyun Sektörü 
Raporu’na göre ise “Türkiye’deki genel oyuncu sayısı 36 milyondur. 22 milyon oyuncu ev 
bilgisayarından (PC), 17 milyon oyuncu ise konsol tabanlı oyun oynamaktadır. Bununla birlikte, PC 
tabanlı oynanan dört yerli oyun pazarda başı çekmektedir: yerli TaleWorlds Entertainment’in Mount & 
Blade II: Bannerlord ve Mount & Blade: Warband oyunları, HES Games’in Sabotaj oyunu ve InGame 
Group’un Zula oyunu. Türkiye’de lisanslı olarak 125 E-spor takımı ve lisanslı olarak da 2439 E-spor 
oyuncusu bulunmaktadır” (https://www.gaminginturkey.com/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2020.pdf). 

 

                                                             
2MMORPG, farklı bilgisayarlardan veya oyun konsollarından internete bağlanan oyuncuların birlikte oynadığı, 

oyun esnasında farklı karakterlere büründüğü ve hipergerçek mekânlarda geçen dijital oyunu türü. 
3 Dijital oyun tasarımı genellikle oyun geliştirme ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Nitekim dijital oyun 

tasarımcısı, oyunu tasarlayan ve böylece oyunun şeklini ve doğasını belirleyen kişidir. Oyun tasarımcısı, oyuna 

yönelik çizimler yapabilir. Bir oyun tasarımcısı, oyundaki karakterlerin konuştuğu tüm diyalogları içeren 

senaryoyu yazabilir veya oyunun seviyelerini oluşturarak oyun dünyasının bir kısmını ya da tamamını kendisi 

tasarlayabilir. 
4 Gaming in Turkey, tamamen E-Spor ve oyun üzerine kurulmuş, Türkiye’de beş yıldır hizmet veren oyun ve E-
Spor ajansıdır (Purple Pan şirketler grubunun bir parçasıdır). 

http://kutuphane.ankaraka.org.tr/search?q=oyun
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Zula Oyunu ve Gerçeklik  

Zula, 2013 yılında MadByte Games tarafından geliştirilmeye başlanan ve 22 Şubat 2015’te Lokum 
Games aracılığı ile dağıtılan gerçek zamanlı, MMO FPS (first person shooter) türünde ilk Türk yapımı 

dijital oyundur. Öte yandan, Crytek tarafından 21 Ekim 2013 yılında aynı tür için geliştirilen Warface 
adlı bir yerli yapım da bulunmaktadır. Nitekim Zula’nın Türk yapımı ilk E-Spor oyunu olmasından 

ötürü, bu ilk olma özelliği Zula ile birlikte anılmaktadır (Özenç, 2019: 71). Zula genellikle bu türdeki 

en popüler oyunlardan biri olan Counter Strike ile karşılaştırılmıştır. Nitekim Zula oyununu, Counter 
Strike ve diğer oyunlardan ayıran pek çok özellik bulunmaktadır: Ölen karakterlerin oyuna yeniden 

başlayabildiği (respawn) modu ve bireysel atış uzmanlığı yerine, çoğunlukla takım uyumu ve harita 

zamanlama analizine dayanması gibi.  

 

Oyun içerisinde oyuncuların karşı takımdaki rakiplerinden her hangi birini öldürmesi durumunda 

ekranda belli ibareler yer almaktadır. Söz gelimi, bir maçta bir kişi öldürülürse ekranın üzerinde; “İlk 

Kan”, birden fazla kişiyi öldürmesi durumunda ise sırasıyla “İki Kişi”, “Üç Kişi”, “Kasap”, beş kişiden 

fazla olduğunda ise “Seri Katil” yazmaktadır. Ayrıca, oyuncular rakibini bıçak ile öldürürse “Temiz İş”, 

rakibini tam kafadan vurursa “Tam Kafadan”, rakibini nişancı silahı ile uzaktan vurursa, “Kelle Avcısı”, 

daha önceden kendisini öldüren bir rakibi vurunca “İntikam”, karşı takımın en başarılı oyuncusunu 

öldürürse “Katil Avcısı” ve karşı takımın liderini vurunca ise “Lider Katili” yazıları ekranda 

görünmektedir. Bununla birlikte, bu yazılar ekranda görünürken, Türkçe bir ses bu yazıları okumaktadır. 

Benzer bir biçimde, Zula’da rastgele rakipler ve müttefikler bulmaya dayalı birçok oyun tipi vardır: 
Ölüm maçı, aranıyor, sabotaj, sancak savaşı, herkes tek, koruma, eleme, patron avı, tokat, bıçak tabanca, 

nişancı, pompalı ve taarruz vb. Oyuncular, oyunun başında bu mekânlardan birisini seçip, daha sonra 

hangi oyun tipinde oynayacaklarını belirleyip, takımlarını kurmakta ve karakterlerini seçtikten sonra 

oyuna başlamaktadır. 

Zula’da Karakter Tasarımı 

Zula’da avatar biçiminde pek çok karakter bulunmaktadır. Bu karakterler Gladyo ve Zula adlarındaki 

iki grup içerinde birbirlerinden ayrılmaktadır. Gladyo takımı, bir nevi kötü adamları yansıtan 

Amerikalılardan ve Avrupalılardan oluşan bir özel harekât ekibidir. Zula takımı ise bir nevi iyi adamları 

yansıtan bir özel harekât ekibidir. Zula ekibindeki dokuz karakter Türk’tür ve bir karakter ise İranlıdır. 

Her bir karakterin hikâyesi ve karakteristik özellikleri vardır. Zula’da karakterler, Türk dizi sektöründen, 

popüler kültürün gündeminden ilham alınarak tasarlanmıştır. Bu karakterlerin milli kültür ile de ilişkisi 

bulunmaktadır. Vatansever asker ve istihbaratçılardan oluşan Zula takımının karakterleri şu şekildedir: 

Demir Erez: Demir Erez karakteri, TV dizilerinde genellikle yer alan vatansever kahraman tiplemesiyle 
örtüşmektedir. Öte yandan, bu esinlenme tamamen karakterin dış tasarımı ile ilişkilidir. Doğrudan 
oyundaki öykü ile bir ilişkisi yoktur. Nitekim Zula’nın web sayfasında Demir Erez karakteri şu şekilde 

tasvir edilmektedir: “İstanbul, Üsküdar’da doğdu. Kara Harp Okulu’nu üstün başarıyla bitirdikten sonra 

Bordo Berelilere katıldı. Dürüst, cesur, mert ve çalışkan kişiliğiyle bütün üstlerinin takdirini kazandı. 

Yönettiği operasyonlardan birinde devlet içerisinde tehlikeli bir yapılanmaya ait çok önemli bilgiler 

öğrendi. Devletin içerisine sızmış tüm tehlikeleri tek tek temizlemeye başladı. Bu tehlikeli yapılanma, 

Demir’i ortadan kaldırmak adına, Gladyo’yu kiraladı. Çocukluk aşkıyla evleneceği en mutlu gününde, 

düğün salonu Gladyo tarafından basıldı. Birçok akrabasını ve canından çok sevdiği nişanlısını kaybetti. 

O günden sonra tüm yaşamını intikam almaya adadı ve Zula teşkilatını kurdu” 

(https://www.zulaoyun.com/demir-erez). 

https://www.zulaoyun.com/demir-erez
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Görsel 1: Demir Erez 

Azad Kara: Azad Kara karakteri ise bir dönemin popüler TV dizisi Deli Yürek’teki Yusuf Miroğlu 

karakterini çağrıştırmaktadır. Nitekim Zula’nın web sayfasında Azad Kara karakteri şu şekilde tasvir 

edilmektedir: “Diyarbakır’da doğdu. Askere gidene kadar babası ile birlikte aile mesleği olan bakırcılığı 

sürdürdü. Askerde iken tanışıp canı gibi sevdiği komutanı Demir’in hain bir saldırıya uğradığını öğrenir 

öğrenmez İstanbul’a geldi ve Zula’ya katıldı” (https://www.zulaoyun.com/azad-kara). 

 
                                    Görsel 2: Azad Kara       Yusuf Miroğlu (Deli Yürek) 

Cengiz Kaya: Cengiz Kaya karakteri de bir dönemin popüler TV dizisi Kurtlar Vadisi’ndeki Memati 

Baş adlı karaktere benzemektedir. Nitekim Zula’nın web sayfasında Cengiz Kaya karakteri şu şekilde 

özetlenmektedir: “Konya doğumlu. Ailesi, o çok küçükken öldü. Konya’da kabadayıların yanında 

yetişti. Cesareti ve sadakati sayesinde hızla yükselerek nam saldı. Konya’nın en ünlü kabadayısı Pala 

Hasan’a öz oğlu kadar yakındı. Pala Hasan’ın oğlu Ali, uyuşturucu ve silah ticareti gibi işlere girmeyi 

çok istiyordu; fakat babası buna şiddetle karşı çıkıyordu. Bu gücü kullanabilmek adına Ali, kiralık katil 

ekibi olarak Gladyo ile anlaştı. İvan’ın yönettiği operasyonda Pala Hasan öldü, Cengiz ise yaralı olarak 

kurtuldu. İntikam almaya yemin eden Cengiz, Gladyo’yu takip ederken yolu Demir ile kesişti ve Zula’ya 

katıldı” (https://www.zulaoyun.com/cengiz-kaya). 

 
                                        Görsel 3: Cengiz Kaya      Memati Baş (Kurtlar Vadisi) 

Eşref Dayı: Eşref Dayı karakteri de bir dönemin popüler TV dizisi Ezel’deki Dayı lakaplı Ramiz 

Karaeski adlı karakterin fiziksel özelliklerini andırmaktadır. Nitekim Zula’nın web sayfasında Eşref 

Dayı karakteri şu şekilde özetlenmektedir: “İzmir, Ödemişli. Demir’in saygı duyduğu, akıl hocası. 

Geçmişi hakkında resmi kayıtlarda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hayatı ile ilgili gizemi, sadece Demir 

biliyor. Bir rivayete göre Çakırcalı Mehmet Efe’nin soyundan geliyor. Yiğidin bıçağı körelmez, çünkü 

zalimle bilenir.” (https://www.zulaoyun.com/esref-dayi). 

 
                                         Görsel 4: Eşref Dayı       Ramiz (Dayı) Karaeski (Ezel) 

https://www.zulaoyun.com/azad-kara
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Recep Arslan: Recep Arslan karakteri de bir dönemin popüler TV dizisi Kurtlar Vadisi’ndeki Abdülhey 

Çoban adlı karaktere benzemektedir. Nitekim Zula’nın web sayfasında Recep Arslan karakteri şu 

şekilde özetlenmektedir: “Adana’da doğdu, askerliğini komando er olarak tamamladıktan sonra, 

Jandarma Özel Harekât Timi’ne katıldı. Görevi sırasında yurt içi ve yurt dışı birçok operasyona katıldı. 

Katıldığı önemli bir operasyonda içeriden sızdırılan bilgi sebebiyle pusuya düştü ve ağır yaralandı. Bu 

olay sonrasında ‘gazi’ unvanı ile emekli edildi. Fakat kendisini pusuya düşüren köstebekleri bulmaya 

yemin etti”( https://www.zulaoyun.com/recep-arslan). 

 
                                            Görsel 5: Recep Arslan      Abdülhey Çoban (Kurtlar Vadisi) 

 

Şahin Kılıç: Şahin Kılıç karakteri ise bir dönemin popüler TV dizisi Behçat Ç’deki Baş komiser Behzat 

Ç. karakterini çağrıştırmaktadır. Nitekim Zula’nın web sayfasında Şahin Kılıç karakteri şu şekilde 

özetlenmektedir: “Ankaralı, Terörle Mücadele biriminde yıllarca görev aldı. Karakter olarak çok sert ve 

kendi bildiğini okuyan bir polisti. Teşkilat içerisinde efsane olarak görülüyordu; fakat çok fazla düşman 

da edinmişti. Her fırsatta yasa dışı örgütlerin operasyonlarına engel oluyordu. Şahin’in en büyük 

destekçisi akademiden arkadaşı Akın’dı. Yaptığı operasyonlardan rahatsız olan bir örgüt, emniyet 

içerisine sızarak Şahin’den kurtulmak için Akın’ı ortadan kaldırıp suçun Şahin’in üzerine kalmasını 

sağladı. Hapishaneye götürüldüğü sırada, yolda infaz edilecekken, Demir tarafından kurtarıldı ve 

Zula’ya katıldı” (https://www.zulaoyun.com/sahin-kilic). 

 
                                          Görsel 6: Şahin Kılıç                Baş komiser Behzat Ç. 

Şamil Dudayev: Şamil Dudayev karakteri ise Çeçenistanlı komutan Cevher Dudayev’e benzemektedir. 

Nitekim Zula’nın web sayfasında Şamil Dudayev karakteri şu şekilde özetlenmektedir: “Şamil, 

Çeçenistan’da çiftçilik ve avcılık ile uğraşan, kendi halinde bir aile babasıydı. Gladyo’nun bu bölgedeki 

bir operasyonu sırasında, Şamil’in köyünde büyük bir çatışma çıktı. Şamil, bütün ailesini bu 

operasyonda kaybetti. Gladyo’nun izini sürerek İstanbul’a geldi, sınır ötesi görevinde tanıştığı Demir’i 

buldu ve Zula’ya katıldı”( https://www.zulaoyun.com/samil-dudayev). 

 
                                 Görsel 7: Şamil Dudayev           Cevher Dudayev 

Shahram Shams: Shahram Shams bir dönemin popüler İçerde adlı TV dizisindeki Sarp Yılmaz 

karakterine benzemektedir. Nitekim Zula’nın web sayfasında Shahram Shams karakteri şu şekilde 
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özetlenmektedir: “Tahran doğumlu. Geçmişi hakkında çok az şey biliniyor. Sokaklardan geldiği halde 

zekâsı ve karizmasıyla kendini her yere kolayca kabul ettirip girebiliyor. Shahram, çok yakın 

arkadaşlarıyla birlikte orta doğuda yaşanan gerilimleri alevlendiren bir grubun izini sürüyordu. Sonunda 

Gladyo’nun izlerini takip ederek radar üssünü bastı. Üs tahmininden iyi korunuyordu. Çatışmada tüm 

arkadaşlarını kaybetti ve kendisi de ağır yaralandı. Aynı üsse harekât düzenleyen Zula Ekibi Shahram’ı 

ağır yaralı olarak buldu. Günler sonra uyandı ve Zeynep’ten Gladyo gerçeklerini öğrendi. Shahram, 

ekibini kaybetmenin üzüntüsü ile yıkılmıştı. Hayatını kurtaran Zula ekibine katılarak Gladyo’dan 

intikam almak için ant içti” (https://www.zulaoyun.com/shahram-shams). 

 
                                      Görsel 8: Shahram Shams     Sarp Yılmaz (İçerde) 

 

 

Yunus Şanlı: Yunus Şanlı ise bir dönemin popüler TV dizisi Arka Sokaklar’daki Mesut Komiser adlı 

karakterin fiziksel özelliklerini andırmaktadır. Nitekim Zula’nın web sayfasında Yunus Şanlı karakteri 

şu şekilde özetlenmektedir: “Trabzon’da doğdu. Askerliğini komando olarak tamamladıktan sonra 

memleketine ve çok sevdiği denizlere döndü. Balıkçı teknesiyle açıldığı sırada, teknesi kimliği belirsiz 

kişiler tarafından sabote edildi. Yunus Reis, bu saldırıda hem mürettebatını hem de kardeşi Murat’ı 

kaybetti. Yapılan bu saldırıyı çözmek için araştırma yaparken, askerde tanıştığı komutanı Recep Arslan 

ile yolları keşişti” (https://www.zulaoyun.com/yunus-sanli). 

 
                                                  Görsel 8: Yunus Şanlı         Mesut Komiser (Arka Sokaklar) 

Zeynep Yılmaz: Zeynep Yılmaz’da Türkler Çıldırmış Olmalı filmindeki Yüzbaşı Asena’yı 

çağrıştırmaktadır. Nitekim Zula’nın web sayfasında Zeynep Yılmaz karakteri şu şekilde 

özetlenmektedir: “Aslen Manisa doğumlu, ama babasının görevi nedeniyle tüm çocukluğu Ankara’da 

geçti. Ankara’nın efsane polislerinden Akın Yılmaz’ın tek çocuğudur. Çocukluğundan bu yana 

Ankara’nın Çinçin mahallesinde büyüdüğü için kendini o mahalleye ait hissetmektedir. Hatta mahalleye 

ve arkadaşlarına o kadar bağlıydı ki, mahalleye özgü dövmesini bileğinde taşımaktadır. Daha küçük 

yaşlarda babasına özenen Zeynep’in tek hayali babası gibi başarılı bir polis olmaktı. Polis Akademisine 

katıldığı yıl babasının ani ölümü ile sarsıldı. Uzun süre amcası gibi sevdiği Şahin Kılıç’ı babasının katili 

zannetse de gerçekleri öğrenmesi pek uzun süremedi. Şahin’in suçsuzluğunu öğrendiğinde tek hedefi 

babasının ölümüne neden olan Gladyo’yu bitirmek oldu. Bu yolda kendisini yalnız bırakmayan Şahin, 

Zeynep’i özel olarak yetiştirdi. Yine Şahin’in telkinleriyle polis akademisine geri döndü ve birincilikle 
mezun oldu. Özellikle keskin zekâsı, gözü pekliği ve nişancılığıyla üstlerinin beğenisini kazanan 

Zeynep, bir yandan görevini başarıyla sürdürdü” (https://www.zulaoyun.com/zeynep-yilmaz). 
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                                Görsel 10: Zeynep Yılmaz        Yüzbaşı Asena (Türkler Çıldırmış Olmalı, 2009) 

Gladyo ekibi ise paralı askerlerden oluşan bir özel tim ya da örgüttür. Gladyo kurduğu profesyonel tim 

ile birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Zula oyununda, Gladyo timi Türkiye’ye düşman olan dış 

güçlerin oluşturduğu bir örgütü betimlemektedir. Zula’nın web sayfasında Gladyo timi şu şekilde 

tanımlanmaktadır: “Körfez savaşı sırasında dünyanın dört bir yanından gelen paralı askerlerin bir 

bölümü, savaş sonrasında bölgedeki zenginlikleri ele geçirmek adına karanlık işlere bulaşmıştı. 

Yaptıkları kirli işler sonucunda kazandıkları servet ile büyüyen bu gruplar bir süre sonra suç örgütleri 

haline gelmeye başladılar. Bu örgütlerin en güçlülerinden biri olan Gladyo, kurduğu profesyonel timi 

sayesinde birçok ülkede faaliyet göstermeye başladı. Gladyo’yu diğer örgütlerden ayıran en önemli 

özelliği ise uyguladığı başarılı savaş stratejileri idi. Gladyo’nun bölge sorumlusu Ivan birçok istihbarat 

servisinin Türkiye operasyonlarını yönetmekteydi. Gladyo’ya sızan fakat sonradan izini kaybettikleri 
bir Türk casusunun infazı onun için kişisel bir hesaplaşma haline gelmişti. Sonunda Türk’ün yerini 

buldular, operasyon yapıldı ama öldü sandıkları Demir planlarını bozmaya başladı. Oyunun adı artık 

Zulaydı”( https://www.zulaoyun.com/karakterler/gladyo-karakterler). 

Gladyo takımında da Zula takımında olduğu gibi on karakter bulunmaktadır. Öte yandan, bu 

karakterlerin birçoğu hayali karakterlerdir. Bu karakterlerin özellikleri şu şekildedir: 

Alonso Vargas: Alonso Vargas Texas’ta doğmuştur. Motorsiklet üstündeki akrobasi yeteneği yüzünden 

arkadaşları, ona “Motorcu” lakabını takmıştır. Karıştığı bir soygun sebebiyle başı hem polisle hem de 

Texas’ın en kudretli iş adamıyla derde girmiş ve ülke dışına kaçmak zorunda kalmıştır 

(https://www.zulaoyun.com/alonso-vargas). Alonso Vargas karakterinin esinlenildiği belli bir gerçek 

kişi veya bir dizi ya da film karakteri yoktur. 

 
                                                      Görsel 11: Alonso Vargas 

 
David King: David King Amerika asıllıdır. Esasında bir mucittir. Son icadının bazı kaynaklar tarafından 

kitle imha silahına dönüştürüleceğini öğrenince Amerika’dan kaçmıştır. Farklı bir kimlikle Avrupa’da 

bir süre yaşadıktan sonra, yaptığı bir iş sonucunda Gladyo’ya katılmıştır 

(https://www.zulaoyun.com/elena-terentjeva). Esinlenildiği belli bir karakter yoktur. Ancak, genellik 

casus filmlerinde çokça tekrarlanan aklını ve yeteneğini kötü işlerde kullanan karşıt karakterlere 

benzemektedir. 

 
Görsel 12: Alonso Vargas 
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Elena Terentjeva: “Elena Terentjeva, Gladyo ekibindeki iki kadın karakterden biridir. Elena, 

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta doğmuştur. Sekiz yaşındayken Bosna Hersek’te katıldığı bir turnuva 

sonrasında bir saldırıda annesini, babasını ve kardeşlerini kaybetmiştir. Yine o dönemde, bir süre önce 
ailesini kaybetmiş olan Larry, Bosna Hersek’te gizli bir görev üzerindeyken Elena ile tesadüf eseri 

karşılaşmış ve Elena’yı Mossad’ın da yardımıyla İsrail’e götürmüştür. Yıllar sonra Larry, Gladyo’nun 

başına geçtiğinde Elena’yı Gladyo’ya dâhil etmiştir” (https://www.zulaoyun.com/elena-terentjeva). 
Elena karakteri fiziksel olarak, Rogue (2020) filmindeki Samantha O’Hara karakterini çağrıştırmaktadır.  
 

 
                                        Görsel 13: Elena Terentjeva         Samantha O’Hara  

Ivan Vasilyev: “Ivan Vasilyev, Rusya’nın Korkino şehrinde doğmuştur. Ailesini çok küçük yaşta, bir 

kazada kaybetmiş ve küçük yaşlarda kasabadaki kömür madenlerinde çalışmıştır. Daha sonra ise orduya 

katılmıştır. Rus istihbaratı için çalışan elit komando birliği olan Spetsnaz GRU’ya seçilmiştir. Çok az 

insanın eğitimi bitirebildiği bu birlikten, üstün başarıyla mezun olmuş ve hem Rusya’da hem de Rusya 

dışında birçok operasyona katılmıştır. Orta Doğu’da bir süre paralı asker olarak çalıştıktan sonra, 

oluşumun lideri haline gelmiştir” (https://www.zulaoyun.com/ivan-vasilyev). Ivan Vasilyev karakteri 
fiziksel olarak, Bridge of Dragons (1999) filmindeki Warchild karakterine benzemektedir. 
 
 

 
                              Görsel 14: Ivan Vasilyev                    Warchild 

Larry Silverstein: Larry Silverstein karakteri birçok sinema ve televizyon tiplemesine benzetilebilir. 
Öte yandan, bu karakter ile ilişkilendirilebilecek olan asıl çağrışım, doğrudan bu ad ve soyadı 

bağlamında yapılabilir. Söz gelimi, Larry Silverstein gerçekte Amerikalı bir milyarder emlak 

yatırımcısıdır. Larry Silverstein, Silverstein Properties inşaat şirketinin başkanıdır. 11 Eylül 

saldırılarından önce 3,9 milyar dolara özellikle terörist saldırıları kapsayan bir sigorta sözleşmesi 

yapması nedeniyle 11 Eylül saldırılarında parmağı olduğu hakkında spekülasyonlar bulunmaktadır. Bu 

bir isim benzerliğidir. Öte yandan, simgesel bir anlamı da olabilir. 

 
                                                        Görsel 15: Larry Silverstein 

Pablo Aka “El Patron”: “Pablo Aka, Kolombiya’nın Rionegro şehrinde doğmuştur. Kolombiya’nın en 

varoş mahallerinde yetişen Pablo daha küçük yaşlarda suçla tanışmıştır. Hırsızlıkla başlayan suç 
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serüvenini, kaçakçılık ile devam ettirmiştir. Hırsı ve acımasızlığıyla kısa zamanda en tepeye yükselmiş 

ve Kolombiya’nın en büyük suç kartellerinden birinin lideri olmayı başarmıştır. Artık ona ‘El Patron’ 

denmektedir. Kendisine yapılacak bir operasyonu önceden öğrenen Pablo, CIA’de görev yaparken uzun 

yıllar birlikte çalıştığı David King’e ulaşmıştır. David’in yardımıyla Kolombiya’dan kaçan Pablo, 

Gladyo timine katılmıştır” (https://www.zulaoyun.com/pablo-aka). Esinlenildiği karakter, dünyaca ünlü 

suç baronu Pablo Escobar’dır. 
 

 
                       Görsel 16: Pablo Aka “El Patron”   Pablo Escobar (Narcos TV dizisi, 2015) 

Pierre Julliard: “Pierre Julliard Fransa’nın Paris şehrinde doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra macera 

arayışı için, orduya katılmıştır. Ordudan ayrılıp paralı asker olarak çalışmaya başlamıştır. Sudan, 

Uganda, Somali gibi çatışmaların yoğun olduğu yerlerde birçok göreve katılmıştır. Sudan’da katıldığı 

bir operasyonda Gladyo ile karşı karşıya gelmiş ve yakalanmıştır. Gladyo, Pierre Julliard’i öldürmek 

yerine kendi bünyesine katmıştır. Esinlenildiği belli bir karakter yoktur” 

(https://www.zulaoyun.com/pierre-julliard). 
 

 
                                                   Görsel 17: Pierre Julliard 

Rosa Battaglia: “Rosa Battaglia’nın İtalya’nın Roma şehrinde doğduğu biliniyor. Bunun haricinde 

resmi kayıtlarda Rosa hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor” (https://www.zulaoyun.com/rosa-
battaglia). Gladyo ekibindeki ikinci kadın karakterdir. Esinlenildiği belli bir karakter yoktur.  

 
                                                      Görsel 18: Rosa Battaglia  

Trevor Edward Moore: “Trevor Edward Moore İngiltere doğumludur. Çocukluğu Liverpool’un arka 

sokaklarında geçmiştir. Silahlara, özellikle de tüfeklere olan tutkusu nedeniyle, gönüllü olarak orduya 
katılmıştır. Orduda keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Afganistan’a gönderilmiştir. 

Afganistan’da kaldığı süre içinde, birçok illegal örgütün görevinde paralı asker olarak yer almıştır. Bu 

bilgi ortaya çıktığında ordudan uzaklaştırılmış ve bir süre serbest olarak çalıştıktan sonra Gladyo’ya 

katılmıştır” (https://www.zulaoyun.com/trevor-edward-moore). Esinlenildiği belli bir karakter yoktur.  
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                                                      Görsel 19: Trevor Edward Moore 

Robert O’Bannon: “Robert O’Bannon Texas’ta doğmuştur. Bir gün eğitim kampları FBI tarafından 

basılmış ve tutuklanmıştır. Ceza olarak orduya alınmış ve Irak’a gönderilmiştir. Ordudaki Gladyo 

ajanları tarafından ekibi dâhil edilmiştir” (https://www.zulaoyun.com/robert-obannon). Esinlenildiği 

belli bir karakter yoktur 

 
                                                      Görsel 20: Robert O’Bannon 

Bu yirmi karaktere ek olarak, Çukur dizisinin iki ana karakteri olan Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş, 

oyun içine hem görüntüleri olarak hem de sesleri birebir aktarılmıştır. Ayrıca, Çukur dizisindeki mahalle 
de oyunun içinde birebir yeniden inşa edilmiştir. Böylelikle dizi karakterleri ve dizi mekânlarındaki 

gerçeklik oyun bağlamında yeniden yaratılmıştır. Jean Baudrillard’in simülasyon evreni dediği şey, bir 

tür düşsel evrene benzemektedir. Ancak, bu evreni betimlemek ve çözümlemek amacıyla kullandığı 

görsellik sayesinde somut bir görünüme ve bir gerçekliğe kavuşur: Çukur dizisi ile Zula oyuna 
arasındaki ilişki bu bağlamda ele alınabilir. 

 

 

Cumali Koçovalı: Cumali Koçovalı, Çukur adlı TV dizisindeki Cumali karakterinden birebir 

esinlenerek yaratılmıştır.  

 
                          Görsel 21: Cumali Koçovalı       Cumali Koçovalı (Çukur TV dizisi) 

Azer Kurtuluş: Dizideki öyküde kardeşlerinin Çukur tarafından öldürüldüğünü düşünen Azer Kurtuluş, 

oyunda mahalleyi yok etmek için çalışmaktadır. Oyunda Cumali Koçovalı karakterinin düşmanı olarak 

yer almaktadır.  

 
                                           Görsel 22: Azer Kurtuluş           Azer Kurtuluş (Çukur TV dizisi) 
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Nitekim Zula oyunu içinde Çukur adında bir harita tasarlanmış ve bu haritada dizideki mekânlar birebir 

aktarılmıştır. Çukur dizisinin sezon döneminde de oyunun açılış ekranında bu iki karakterin bulunduğu 

pek çok görsel de kullanılmıştır. Böylelikle dizinin öyküsündeki rekabet, doğrudan dijital oyunun içine 
taşınmıştır. Jean Baudrillard’in deyimiyle işlevini yitiren gerçeklik sonuçta bütünsel bir gerçekliğe 

benzemiştir. Çünkü kendisini yadsıyan, aşıp geçen ya da biçimsel dönüşüme uğratan ne varsa hepsini 

emip tüketmiştir (Adanır, 2010: 222-223). 

 
Görsel 23: Zula Oyunu içerisindeki reklam 

 

Mekân Tasarımı 

Zula oyununda tasarlanmış mekânların (haritaların) neredeyse tümü gerçek dünyada var olan 

mekânlardan birebir esinlenerek oluşturulmuştur. 2021 itibariyle Zula oyununda yirmi beş adet mekân 

bulunmaktadır. Bu mekânlar şu şekildedir: Çanakkale, Çin Bahçeleri, Çukur, Düğün Salonu, Favela, 

Gaziantep, Gemi, Hankar, İnşaat, İnternet Kafe, Kereste Fabrikası, Kıbrıs Açıkları, Kız Kulesi, Kuzey 

Irak, Metro, Nemrut, Otopark, Paris, Persapolis, Safranbolu, Tahran, Trabzon Uzungöl, Üsküdar 
Sokakları, Kale ve Mardin. Bu yaratılmış sanal mekânlar o kadar titizlikle oluşturulmuştur ki, en küçük 

detay bile düşünülmüştür. Söz gelimi, oyun sırasında Çanakkale mekânında havan topu ses efekti ve 

oyunun başlarında Çanakkale Türküsü çalmaktadır. Çukur mekânında simit arabasından, dizide yer alan 

dükkânların tasarımına birebir yeniden yaratılmıştır. Üsküdar Kız Kulesi mekân tasarımı ise oldukça 

gerçekçidir. Kulenin iç mimarisinden, martı seslerine gerçek bir mekân etkisi oluşturulmuştur. Benzer 

bir biçimde, Üsküdar Sokakları mekânında bulunan caminin üzerinde Ramazan aylarında “Hoş Geldin 

Ya Şehri Ramazan” yazmaktadır. Oyun içinde bunun gibi detaylar, ülke gündemi bağlamında 

güncellenmektedir. Söz gelimi, Türkiye’deki yerel seçimler döneminde, Üsküdar Sokakları mekânının 
sokaklarında, hayali muhtar adaylarının afişleri eklenmiştir. Zula oyunu içindeki mekânların tümünde 

bu tür değişimler yinelenmektedir. Benzer bir biçimde, metro mekanında akbil gişesine yaklaşıldığında, 

gerçek yaşamdaki “yetersiz bakiye” sesi verilmektedir. Bu sanal mekanlarda çalan müzikler, ses 
efektleri, billboard reklamları ve hatta sokak isimleri gerçek yaşamın sanal bir kopyası biçimindedir. 

Silah Tasarımı ve Kişisel Eklentiler 

Zula oyununda diğer askeri FPS oyunlarda olduğu gibi gerçek yaşamdaki silahların kopyaları 

eklenmiştir Öte yandan, diğer FPS oyunlarda bulunmayan ve Zula oyununda yer alan özel silahlar da 
oyun içerisinde kullanılabilir. Söz gelimi, Türk kültürüne özgü bıçaklar ve Mehmetçik ile Kırıkkale gibi 

silahlar gibi. Bunun dışında, makinalı tüfek, nişancı tüfek, hafif makinalı, pompalı tüfek, tabancalar ve 

bıçaklar kategorileri altında yüzlerce silahın, sanal üç boyutlu tasarımı bulunmaktadır. Örneğin, Hz. 

Ali’nin Zülfikar kılıcı “Latife” adıyla oyuna eklenmiştir. Benzer bir biçimde, atmaca, fetih hançeri ve 
pars adında yerel bıçak modelleri bulunmaktadır. Oyuncular bu silahları kazanımları doğrultusunda 

eklentiler ekleyerek geliştirebilmekte ve özelleştirebilmektedir. Söz gelimi, satın alınan bir silahın 

üzerine emoji ve isim eklenebilmekte veya her hangi bir amblem eklenebilmektedir. Bu bağlamda, oyun 

içerisindeki eklentiler Türk kültürüne ait izler taşımaktadır: Türk bayrağı, tespih ve Osmanlı Tuğrası 

gibi. 
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                                          Görsel 23: Zula Oyunundaki Yerel Silahlar 

             
 
Sonuç 

Şimdiye kadar oluşturulmuş tüm bilgisayar oyunları düşünüldüğünde, bu oyunların çoğu yalnızca tek 

oyunculu deneyimlerdir. Neredeyse tüm ölüm maçı (death match) tarzı çok oyunculu oyunlar, temelde 

tek oyunculu oyunların çok oyunculu oyunlara uyarlanmasıdır. Quake III veya Unreal Tour gibi 
istisnalar olsa da, bu oyunlar genellikle çok oyunculu (Muti-player) oyuna ek olarak, tek oyunculu 
(Single-player) bir oyun deneyimi sağlarlar. Nitekim hem tek oyunculu oyunlar hem de çok oyunculu 

oyunlar neredeyse aynı kural ve oyun mekaniğine dayanmaktadır. Söz gelimi, Zula gibi oyunlarda 

oyuncular birbirinden kilometrelerce uzakta olabilir ve bu nedenle yalnızca bilgisayar aracılığıyla 

iletişim kurabilirler. Ancak bu oyunlar bir sohbet işlevi de sunarlar ve oyunlar arasında birbirlerine geri-
dönüşüm mesajları da gönderebilirler. Oyunun daha yoğun noktalarında mesajlar kısadır ve sadece 

birkaç harften oluşarak anında yazılır. Oyuncuların bu yüksek hızlı oyunlarda birbirleriyle sohbet 

etmeye çalışması, oyuncuların sosyalleşme arzusunu da kanıtlamaktadır. Sonuç olarak oyuncular 
yalnızca bilgisayara yazdıkları aracılığıyla birbirleriyle sosyalleşirler. Çok oyunculu oyunlar yaygın hale 
geldikçe, birçok oyun geliştiricisi rekabetçi yapay zekâ açısından avantajlarını hızlıca uygulamıştır. 

Nitekim gerçek rakipler, çoğu oyun için yapay zekâdan çok daha öngörülemez ve zordur. İnsanların çok 

oyunculu oyunlara ilgi duymasının nedeni bu olduğunu öne sürülebilir. Diğer eğlence türlerinde olduğu 

gibi, oyuncular bir bilgisayar oyunu oynadıklarında bir tür duygusal kazanç arayışında da olabilirler. 

Bireyler dijital oyunlarla etkileşime girdiklerinde bir şeyler hissetmek isterler ve bu mutlaka pozitif bir 
deneyim olmayabilir. Nitekim bireylerin dijital oyunlardan edindikleri “katharsis” duygusu daha 
önemlidir. 

Zula oyununun birçok dijital oyunda olduğu gibi, şiddeti gerçeklik bağlamında özendirdiği ve teşvik 

ettiği iddia edilebilir. Nitekim özellikle dijital oyunların genç bireylere doğrudan zarar verdiği yönünde 

pek çok olay ve vaka bulunmaktadır: Momo ve Blue Whale (Mavi Balina) oyunları gibi. Dijital oyunlar, 

oynanmaya başlandıkları anda sanal bir gerçeklik algısı yaratırlar. Bu sanal gerçeklik ya da yapay 

gerçeklik algısı çoğunlukla oyun içinde tasarlanan mekânlar, karakterler ve oyun içindeki türe bağlı 

yaratılan öyküler yoluyla inşa edilir. Öte yandan, doğrudan şiddeti teşvik etmeyen pek çok dijital 

oyunda, oyunun sonuçları, gerçek yaşamdakinden daha az tehlikelidir. Zula ve benzeri oyunlarda, 

özellikle çocuklar ve ergenlik çağındaki bireylere yönelik bazı tehlikeler olabilir. Söz gelimi, oyun 
bağımlılığı, iletişim eksikliği ve şiddete özenme gibi. Bununla birlikte, bu bağlamda yapılan pek çok 
karşıt görüş bulunmaktadır. Nitekim bu zararlı özellikler Zula türündeki tüm yabancı oyunlarda da 

bulunmaktadır. Zula’da ise kültürel kodlar, sanal mekânlar, sanal karakterler ve silahlar tamamen Türk 
tarihi ve kültürü bağlamında tasarlanmıştır. Zula’da bulunan zararlı ve şiddete teşvik eden unsurlar, 

oyunda yeniden inşa edilen mekânlardan, karakterlerden ve eklentilerden bağımsız değildir. Söz gelimi, 

oyun içinde yaratılan bu hipergerçek görünüm, geleneksel medyanın ünlülerine, kültürel kodlara, gerçek 

yaşamdaki mekânlara ve gündelik yaşamın gerçeklerine dayalıdır. Zula oyunundaki zararlı olabilecek 

içerikler oyunun türü bağlamında kabul edilebilir. Bununla birlikte, Zula’da sunulan sanal gerçekliğin 

Zula Oyunundaki Yerel Silahlar 

 

 
             Atmaca                              Fetih Hançeri                              Latife                            Pars 

                                   
             Kırıkkale                              Osmanlı Tokadı                                  Bora 12 
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olumlu ve yararlı tarafları da şüphesiz vardır. Söz gelimi, gerçek mekânların sanal sunumları sayesinde, 

Türkiye’deki farklı şehirler ve bölgeler hakkında oyuncular bilgi sahibi olabilir. Zula’nın bu 

bilgilendirici yönü özellikle tarihsel mekânların yeniden inşasında olumlu görünmektedir. Öte yandan, 
bu hipergerçek oyun tasarımı, dijital oyun türleri arasında daha az tehlikeli bir türe aktarılabilir ve 

böylelikle yaratılan gerçeklik algısının daha olumlu sonuçları olabilir. Nitekim Zula bir asker ya da savaş 

temalı bir oyundur. Bu nedenle de, tüm mekânlar, karakterler ve oyun içindeki kültürel kodlar, bu 

bağlamda tasarlanmıştır. Jean Baudrillard’in ifade ettiği gibi, bu evrende gerçek ile simülasyon (ya da 
oyun) arasındaki farklar ortadan kalkmıştır. Bu gerçeklik evreninde kullanılan, tüm iletişim araçları ise 
bir oyundan ibarettir. 
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TİTANLARIN ÖFKESİ FİLMİNE MİTOLOJİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM 
 

Serdar Gürçay* 
 

ÖZET 

Mitolojik eserler ve kavramlar, uzmanlara hitap eden kitapların veya müzelerin içinde, zamanın akışına 
terk edilmemiştir. Aksine, mitler modern dünya içerisinde, köklerini ve sebeplerini unuttuğumuz 

geleneklerimizde, medyada ve sanatın değişik kollarında kendine yer bulmaktadır. Her ne kadar, 

günümüzün modern insanı mitleri “yaratılışı betimleyen ve kutsallaştırılan metinler” olarak görmese de 
mitler, yaşamımızın içerisinde değişik biçimlerde mevcudiyetlerini devam ettirmektedir. Antik 
topluluklarda yaşayan insanlar; evren içerisinde gerçekleşmiş ve hâlen vuku bulan olayları (kozmogoni, 

eskatoloji, kozmoloji vb.) anlamak ve anlamlandırmak ihtiyacı hissetmişlerdir. Dolayısıyla bu metinler 

“düzeni (kozmosu) sağlayıcı birer prototip unsuru” hâlini almış, kimi zaman insan toplumlarının “dirlik 
ve düzeninin pusulası” olmuş, kimi zaman da “nesilleri eğitici bir faktör” olarak konumlanmıştır. Tüm 

bu yönleri ve inandırıcılık vasfıyla birlikte, antik çağlarda mitlere kutsiyet atfedilmiştir. İnsanoğlu, 

doğası gereği belirsizlikten (kaostan) hoşlanmamaktadır. Toplumların bağrından çıkardığı “kahramanın 

olağanüstü doğumu” kavramı, dayanak noktasını tam da buradan alır. Zira kahramanın, üstlendiği görev, 
egosunu tatmin etmek, şahsî hırslarının peşinden gitmek arzusuyla tanımlanamaz. Kahramanın epik-
mitolojik yolculuğu toplum tarafından ona biçilmiş bir kaftandır. O, bu elbiseyi giyerek sosyal bir görev 

üstlenir ve topluma mâl olur. Kahramanın çıktığı erginlenme serüveninde karşılaştığı eşikler, engeller, 
düşmanlar, yardımcılar ve “ateşten gömleği giydiği zorlu mücadele” safhaları, esasında toplumun ona 

biçtiği değerin bir neticesidir. Çalışmamızın amacı, “antik Grek’in Perseus mitinin” kurgusal devamını 

konu alan; 2012 yapımı Titanların Öfkesi filminin “mitik kahraman ve sembolizm açısından” ele 
alınmasıdır. Çalışmada öncelikle; mit, mitoloji ve sembol kelimelerinin anlamlarına kısaca 

değinilmiştir. Toplumda, bu üç sözcüğün anlamları ya hiç bilinmemekte ya da birbiri ile 

karıştırılabilmektedir. Çalışmamızın ana unsurları açısından bu kavramların tam olarak anlaşılması son 

derece önemlidir. Bu sebepledir ki gerek tanımlama yöntemiyle, gerek yazılı misallerle, yer yer de görsel 
örneklerle bu kavramlar okura tanıtılmıştır. Ardından, çalışmamıza yön veren “mitolojik analiz” 

kavramı ele alınmıştır. Bunu takiben, Joseph Campbell’ın “kahramanın yolculuğu” modeli ve “karakter 

çemberi” kavramları özet hâlinde izah edilmiş ve Titanların Öfkesi filminin arka planı anlatılıp; filmin 
bünyesinde yer alan kahramanlar ile motif ve semboller, mitolojik bakış açısıyla incelenmiştir. 

Campbell’ın 12 aşamalı karakter çemberi sadece kahramanın maddî/dünyevi yolcuğunu safhalara 

ayırmaz, aynı zamanda kahramanın kendi benliğini bulabilmek için manevi/zihinsel serüvenini de 
açımlamamıza katkı sağlar. Çalışmamıza konu olan Titanların Öfkesi filmi de 12 aşamalı karakter 

çemberiyle genel olarak uyumludur ve metin açısından bir tutarlılık sergiler. Sonuç olarak, “antik 

çağların sözlü edebiyatı olan mitler” ile “modern çağın sinema sanatı” arasındaki ahenk, incelememizin 
konusu olmuştur. Toplumu ayakta tutan “anonim, sözlü ve geleneksel bilginin” “yazıya dayalı, sanayi 
ve teknoloji odaklı modern toplumlarda” “nasıl ve ne ölçüde değişime uğradığı” çalışmamızda 

panoramik olarak yer almıştır. Ayrıca sinemanın beslendiği mitleri ve kahramanları yeniden 

yorumlaması, şekillendirmesi, kurgulaması ve dolayısıyla modern mitlerin üretimine de zemin 
hazırladığını görmemiz sağlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Analiz, Film, Karakter Çemberi, Mitoloji, Sembol, Titanların Öfkesi. 
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Mythological works and concepts are more than forgotten values in history books and museums. Myths 
find themselves in the modern world, in our traditions, the causes of which we have forgotten, in the 
media and in various branches of art. Although we (modern humans) do not see myths today as "texts 
depicting creation, sanctified in the degree of attachment", they have managed to hold in one way or 
another, in our lives. People living in ancient communities felt the need to understand the events that 
took place within the universe (cosmogony, eschatology, cosmology, etc.). Therefore, these texts have 
become the prototype elements that provide order (cosmos). Sometimes it has been the compass of the 
vitality and order of human societies. Sometimes its generations are positioned as an educational factor. 
Because of all these aspects and credibility, myths are considered sacred. Human beings do not like 
uncertainty and chaos by nature. The extraordinary birth of the protagonist, which is drawn from the 
bosom of the societies, takes the starting point right here. The mission of the hero cannot be defined 
with the desire to satisfy his ego and to pursue his personal ambitions. The protagonist's epic-
mythological journey was created by society to suit him/her. The hero takes on a social task and becomes 
a socially prominent person. The thresholds, obstacles, blockers, helpers, and the difficult struggle 
phases he carries during his adolescence adventure are the result of the value the society has given him. 
The aim of our study is about the 2012 movie, “Wrath of the Titans”, a fictional continuation of the 

ancient Greek Perseus myth, in terms of mythical hero and symbolism. In the study, the meanings of the 
words myth, mythology and symbol are briefly mentioned. In the study, first of all; definitions of the 
words myth, mythology and symbol are briefly mentioned. In society, the meanings of these three words 
are either unknown or confused. It is extremely important to fully understand these concepts in terms of 
the main elements of our study. For this reason, these concepts were introduced to the reader both 
through the identification method and in written and visual examples. Then, the concept of mythological 
analysis that guided our study was discussed. Following this, Joseph Campbell's hero’s journey model 
and the character circle concept are briefly explained and the background of the movie is explained. 
The characters, motifs and symbols included in the film were examined from a mythical perspective. 
Campbell's 12-stage character circle not only separates the hero's material / worldly journey, but also 
contributes to our spiritual / mental adventure to find the hero's own self. The movie is compatible with 
the 12-stage character circle. As a result, the harmony between "myths, which are the oral literature of 
antiquity" and "cinema art of modern age" has been the subject of our study. How and to what extent 
“the anonymous, oral and traditional knowledge that keeps the society alive” in “writing-based, industry 
and technology-oriented modern societies” has been involved in our work as a panoramic study. In 
addition, we can see that cinema reinterprets, shapes and fictionalizes the myths and heroes it feeds on 
and thus lays the groundwork for the formation of modern myths. 
 
Keywords: Analysis, Monomyth, Movie, Mythology, Symbol, Wrath of the Titans. 
 
 
1. “Mit” ve “Mitoloji” Nedir? 

1.1. “Mit” Kelimesinin Anlamı 

“Mit” sözcüğü en basit anlatımla; doğayı ve doğa içinde gerçekleşen olayları; felsefi düşünceleri; tarihî 

şahısları ve tarihî vakaları; toplumların sosyolojisini ve insanların psikolojisini; dinî, masalsı ve yer yer 
sembolik bir anlatımla halka sunan sözlü ve yazılı eserlere verilen isimdir. Erhat, mitosun Yunan dilinde 

söz kavramını veren üç sözcükten biri olduğunu söyler; diğer ikisi ise “epos” ve “logos”tur. 

“Mythologein” sözcüğü de bugün için “efsane” manasını taşır, mitos / mit ve mitologya kavramları ile 
aynı anlama gelir ve çıkış noktası ritüellerdir (Erhat, 2001). Zorlu doğayı yenebilmek ve hayata uyum 

sağlayabilmek için ortaya çıkarılan bu dans ve büyülü sözlerin oluşturduğu eylemler bütünü kutsal âyin 

ve törenlere dönüşmüştür. Eliade’ye göre; mit, “kutsal bir öyküyü anlatır; en eski zamanda, 
‘başlangıçtaki’ masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı ele alır” (Eliade, 2001: 15-16). Bedia 
Akarsu, mitlerin kutsî işlevi hususunda “insanlar, özellikle de eski çağların halkları, hayatlarındaki en 

önemli kavramlar hakkında söylemek istedikleri ama cevabını tam veremediği şeyleri, atalarından 

öğrendikleri simgelerle hatta anlatılarını kutsallaştırarak ifade ederler” şeklinde açıklamaktadır (Akarsu, 
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1988). Her ne kadar mitos denilince akla antik Grek kültürü gelse de esasında Mısır’ın Ölüler Kitabı ve 

muhtelif papirüslerdeki kayıtlarda yer alan tanrılar, doğa, insan ve kozmogoniye ait çeşitli verilerin 

varlığı, bu kutsal söz ve öykülerin mevcudiyetlerini çok daha eskilere taşımamız açısından birer kanıt 
sunmaktadır (Tokyay, 2015: 10). Ancak tüm bu verilere rağmen Grek mitolojisi ve mitoslarının 

günümüzde daha sistematik olarak elimizde var olması, Avrupa’nın Grek / Roma mitolojilerini merkeze 

alması, arkaik zihniyeti çözümlememiz açısından kıymeti haiz bir miras sağlamaktadır. 

“Mit”lerde işlenen konuları çeşitlendirmek gerekirse; 

Doğa ve doğa içinde gerçekleşen olaylara örnek olarak: Doğum-Ölüm, İnsanlar-Hayvanlar-Bitkiler, 
Gök cisimleri (meteorlar, dünya, ay, güneş, yıldızlar), göksel olaylar (güneş ve ay tutulması, kanlı ay, 

gök kuşağı) ve Doğal Felaketler (deprem, sel, yangın, vb). 
Felsefi düşünceler: “Ben kimim?”, “Niçin varız?”, “Yaratılış”, “Hayatın amacı nedir?” ve “Ölümden 

sonra ne oluyor?” gibi sorular. 
Tarihî şahıs ve tarihî vakalar: Önemli Generaller, Yöneticiler, Savaşlar, İşgaller ve Zaferler. 
Toplumların sosyolojisi: Fakirlik, zenginlik, orta sınıf, işçiler, köleler ve halkın başkaldırışları. 
İnsanların psikoloji: Aşk, sevgi, nefret, kıskançlık, bilinçaltı ve rüyalar. 
Dolayısıyla, mitler; eski insanlar için, evreni ve içindeki her şeyi anlama ve anlamlandırmak maksadıyla, 

antik çağlardan beri sorulan sorulara verilen edebî, inanç temelli ve efsanevî nitelikli yanıtlardır. Bu 
anlatılar önemli bilgiler ihtiva eden evrensel şifrelerdir. 

1.2. “Mitoloji” Kelimesinin Anlamı 

“Mitoloji” sözcüğü mitlerin doğuşlarını ve anlamlarını inceleyen bilim dalına verilen isimdir5. 

Mitoloji kelimesi bir bilim dalının adı olmanın yanı sıra bir sıfattır. Örneğin; “Mitolojik eser”, 

“Mitolojik sembol”, “Mitolojik analiz”, “Mitolojik bulgu” gibi. 

Aşağıdaki şekilde görebileceğimiz üzere, bir “mit”in “mitoloji bilimince incelenmesi” sonucunda 

“mitolojik bulgu” elde edilir.  

 

 
Resim 1. Mitoloji Kelimesinin Anlamı 

 

1.3. Mitolojik Semboller 
Mitolojik öyküler, farklı katmanlara sahip olan ve bu katmanları nedeniyle çok farklı okuma 

denemelerine kapı açan kolektif hafızanın ürünü olan sembolik yapılardır. Gadamer, bu mitsel yapılarda 

yer alan simge, sembol ya da figürlerin ortak anlamlar içerdiğine dikkat çekmiştir. F. Bayat, çift yönlü 
olarak hem hafızada kolayca kalan, hem de gizemli simgeler sisteminin ilkel çağ insanlarını en çok 

düşündüren meseleler olduğu üzerinde durarak ister anlatıma dayalı metin olsun ister gösteriye dayalı 

ritüel olsun; kültlerin, simge ve gizem prensibi üzerinde oluştuğunu ifade eder (2007: 79). Eliade de 

mitleri gizemlerin bir açıklaması yerine koymadığımız takdirde bir masala ya da efsaneye 

                                                             
5 Mitoloji. TDK. https://sozluk.gov.tr. [21.06.2020]. 
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dönüşebileceğinden bahseder (2017: 15). Saydam ise; “mitler –ister gizli bilgi taşısın ister taşımasın- 
içeriğinde yer alan arketip ve sembollerle hâlâ insanlık için düşündürücü imgelerle doludur” diyerek 

atalarımızın yaşamış olduğu bu hikâyelerin bugün de yaşanmaya devam ettiğini söyler (Saydam, 2000). 
Günümüzde şehir efsanelerinde, yazılı ve görsel edebiyatta, mitleri ve inançları bir bütün olarak değil 

de sanatsal veya pop kültürel eserler olarak okuyoruz. Mitler (mitolojik eserler ve mitolojik semboller), 
zamanla, coğrafyaları aşarak geleneklerin, markaların, değişik sanat eserlerinin, masalların ve 

filmlerin içinde görülebilir (Bkz. Resim 2).  

Elinde ok ve yay tutan, kanatlı bir bebek olarak günümüzde tasvir edilen, Grek aşk ilahı “Eros”, pop 

kültürde bilinen bir figürdür. 
Eczane ve ilaç kutularında görülebilen yılanın, Grek Sağlık İlahı Asklepios’un değneğinden ve 
Gılgamış’ın bulduğu ölümsüzlük otunu yiyen yılandan geldiği düşünülmektedir. Yılan deri değiştirerek 

kendini tamir eden, dönüşen bir varlıktır. Ölümsüzlük otunu yiyen yılanın ise ölümsüzlüğe eriştiği 

düşünülebilir. Ayrıca, yılan salgısından çok faydalı panzehirler de üretilmiştir. İlaç ve tıp bilimi de 

sağlığı elde etmek ve ölümü yenmekle alakalı olduğundan, eski çağlardan beri “iyileşmek ve uzun 
yaşam” yılan ile temsil edilmiştir. 
Pop kültürde, spor kulüplerinde ve ticari markalarda görülebilen, çeşitli boy ve renkte ejderhalar, uçan 
atlar ve mitolojik varlıklar da mevcuttur. Bunlar her spor takımının arzuladığı; gücü, çevikliği ve 
(bunların mevcudiyeti sayesinde elde edilen) zaferi çağrıştırmaktadır. 
Tanınmış bir spor markasının ismi ise, çok hızlı koşan, Grek zafer tanrıçası Nike’dır. Yani bu 

ayakkabılar ile çok çevik olunabileceği vurgulanmıştır, demek mümkündür. 
 

 
Resim 2. Örnek Mitoloji Semboller 

 

1.4. Mitolojik Hikâyeler 

Dünyanın değişik medeniyetlerinin mitolojilerinden örnek olarak aşağıdaki eserler gösterilebilir; 

Türklerdeki Oğuz Kağan destanı. 
Antik Mısır’daki Horus ve Seth’in dövüşmesi.  
Antik Sümer’in Gılgamış destanı. 
Antik Grek’in Perseus’u. 
Antik Japonya’nın Amaterasu ve Mağara anlatısı gösterilebilir. 
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Resim 3. Mitolojik Hikâyeler 

 

Diğer yandan, mitler, toplumların sosyal yaşamlarına birer model ve bir anlamda eğitim aracıdırlar. 

Çünkü “gerçekliğin yapısını ve dünyadaki farklı varlık tarzlarını açığa vururlar” (Eliade, 2017: 13). 

Armstrong ise farklı bir bakış açısıyla “mitlerin etkili olduğu için gerçek” olduklarına vurgu yapar ve 

teolojiden bağımsız olarak mitlerin davranışlara örnek olduğunu öne sürer (2005: 12). İnsanların neyi 
yapıp, yapmayacaklarını; mevsim geçişlerinde nasıl davranmaları gerektiğini; hayatın geçiş dönemleri 

olan doğum, evlilik ve ölüm ile ilgili ritüeller; hatta her yaştan ve cinsiyetten insanların model alacağı 

figürler de mitolojik anlatılar aracılığıyla kişilerin zihinlerinde can bulmaktaydı. Bu bağlamda doğanın 
kendini öldüren ve yeniden doğan ve durmadan yenilenen sonsuz yaratıcı kudret ve azametine 

hayranlıkla birlikte saygı duyan insan, bunu değişik ayin ve ritüellerle kutlamış ve takdis etmiştir. Her 

ne kadar günümüzde sıradan metinler olarak görülse de kutsal ve kutsal olmayanı ayırt eden zaman ve 
mekânlarda anlatılan bu hikâyeler, temelde çeşitli dinlerin kökenlerine, eski kültür yapılarına, eski 

insanların duygu dünyalarına ve yaşam şekillerine ilişkin pek çok veri barındırmaktadır. Ayrıca modern 

insanın kendi durumuna uyarlandığı ve yaşamsal aktivitelerinde işlevsellik kazandığı takdirde mitler, 

anlaşılır ve bize yakın gelecektir. 

1.5. “Sembol” Kavramının Anlatımı 

Sembol; en basit anlatımla, bir ögenin, farklı bir anlamı temsil etmesidir. Sembol; bir kelime de olabilir, 
bir şekil de, bir dans figürü, müzik notası, eylem ya da olay da olabilir. Gezgin, semboller bahsinde, 
“insanlığın geliştirdiği evrensel bir dil olduğundan ve tarihin akışı içinde oluşan tüm kültürler için küçük 

nüanslarla benzer olduğundan” bahseder (2004: 21). Arkaik dönemlerde toplumun ortak kabulüyle var 

olan sembollerin, ilgi kurulan nesne, olay ya da kişiyle herhangi bir yönden ilgisi bulunmamaktadır; 

ancak bizler onun temsil kabiliyetini ve işaret ettiği anlamı biliriz. Sürece dayalı olarak semboller ve 
onlara tekabül eden varlıklar yer değiştirir, onunla içkin ve onu örnekleyici bir öge hâlini alabilir.  

Mitolojik eserleri (mitleri) incelerken, bunların neyi “sembolize” ettiğini incelemeye çalışmak, 

Gadamer’in ifadesiyle bu alegorik yapıdaki katmanları çözümlememize ve anlamımıza katkı 
sağlayacaktır. Bunu, bir yumurtanın dış katmanını soymak gibi düşünebiliriz. Normal bir yumurtadan 

farklı olarak, mit ve sembollerde birden çok katman olabilir. Psikolojik, tarihsel, sosyo-kültürel, 
içgüdüsel / doğa ile bağıntılı vb. pek çok katmanla inceleme yapılabilir.  Jung, insan ruhunun 
derinliklerine inebilmek için düşler kadar –belki de daha fazla oranda- mitoloji ile uğraşmak gerektiğini 

söyler ve bütün bu sembollerin psişenin bilinçdışı içerikleri ile ilgili olduğuna ve ruhsal yapımızın çok 

önemli parçaları olduğuna sıklıkla değinir (Jung, 2007). 
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Resim 4. Kuşlar 

 

Örneğin, kuşun “özgürlüğü” sembolize etmesi çoğumuz tarafından bilinen temel bir çağrışımdır ve 

edebî bir anlatımdır. Mit değildir ama semboldür. Kuş uçabildiği için, “karada yaşayan canlıların” 
sınırlarına bağımlı değildir, dolayısıyla aşkındır. Zorlukları daha kolay aşabilir. Mevsimler ve 
koşullar sertleştiğinde daha yaşanası yerlere uçarak göç edebilir. Tüm bu yetenekleri, kuşun sanat 

içerisinde özgürlükle ilişkilendirilmesini sağlamıştır. Kuşlara atfedilen bu tanrısal ve olağanüstü 

nitelikler hasebiyle ilkçağ tanrılarından bazıları kuş ile özdeş kılınmıştır. Hinduizm ve Budizm’in 
Garuda’sı (genellikle bir kartal ya da şahin kafası olan bir insan olarak tasvir edilir), İrlanda’nın savaş, 

av tanrıçası Morrigan (genellikle bir karga olarak görülür), Mısır mitolojisinde Nekhbet (genellikle bir 

akbaba olarak tasvir edilir) isimli bekçi ve koruyucu tanrıça vb. örnekler kuş-tanrılar olarak geçmektedir. 

 

 
Resim 5. Pegasus 

 

Grek mitolojisinin uçan atı Pegasus ise mitolojik bir varlıktır, bir mittir. Pegasus, birçok kavramı 

sembolize eder: Örneğin; 

Hız: Pegasus; bir atın ve kuşun avantajına aynı anda sahiptir, zorlukları ve engelleri kolaylıkla aşabilir. 
İlahî Müdahale ve İyilik: Yardımsever ilahların gökyüzünde ikamet ettiği kabul edilir. Uçan bir at da 

gökyüzü ile bağlantılıdır ve zaten mitolojide de Yıldırım İlahı Zeus’un kahramanlara armağanıdır. 
Zafer: Sanatın çeşitli dallarında başarı kazanan askeri liderler, ata binen figürler olarak sembolize 
edilmişlerdir. Güçlü ve hızlı bir at, eski çağlarda, günümüz arabalarına ve tanklarına eşdeğerdir. Orduya 

güç ve avantaj sağlamıştır. Başarılı bir liderin de güçlü askeri bir varlığa yani ata binmesi son derece 
manidardır. Liderin gücünü, zorlukları aşmaktaki hızını ve zaferini sembolize etmektedir. 
Şefkat: At ve kuş vahşi canlılar değil, aksine cana yakın ve evcilleştirmeye uygundurlar. Yani insana 

zarar vermeyen aksine nezaket gösteren varlıklardır. 
Dostluk: Atlar ilk ehlîleştirilen hayvanlardandır. Köpekler kadar atlar da ileri derecede 
evcilleştirilebildiği için insanlar ile manevi olarak çok yakındırlar. Arkadaştan öte dost denilmesinin 

nedeni; köpeklerin de atların da birlikte yaşadıkları insanları, koşullara bağlı olarak terk etmemesidir. 
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Zarafet: At ve kuş doğanın armağanı olarak zarif varlıklardır. Hem imajları, hem sesleri, hem de 

davranışları itibari ile yırtıcılıktan ve kabalıktan uzaktırlar. Bu da ister istemez hem sanatta hem de 

mitolojide kullanılmıştır. İnsan doğada gördüğünü sanata yansıtmaktadır. 
Bu örnekler, bağlantılı olacak şekilde çoğaltılabilir. 
2. Mitolojik Analiz Kavramı  

Özet bir anlatımla denilebilir ki; Mitler, masalsı bir anlatım diline sahiptir. Mitlerin içinde semboller 
yer alır. Dolayısıyla mitlerin sembol dili içerdiği söylenebilir. Mitolojik eserler ve mitolojiyi temel alan 
filmler incelenirken, görülen anlam kadar görülmeyen anlamları da bulmaya ve yorumlamaya 
çalışmak gerekir. Bu makalenin kapsamı da bununla ilintilidir. 

Bir Analiz Örneği: Babası Zeus, kötüleri yenmesine yardımcı olması için, oğlu Perseus’a uçan bir at 
yollar. Pegasus isimli bu atın yardımıyla, Perseus, gitmesi gereken yerlere daha rahat gider ve bu 

avantaj, zaferine katkı sağlar. Uçan bir atı, hem geçtiği hikâye bağlamında hem de mitolojik anlamda 
incelediğimizde aşağıda yer alan şekildeki sonuçlara ulaşabiliriz; 

 

 
Resim 6. Mitolojik Analiz Örneği 

 

3. “Kahramanın Yolculuğu” ve “Karakter Çemberi” Kavramları 

3.1. “Kahramanın Yolculuğu” Kavramı  
Bu kavram 1949’da, mitoloji ile yakından ilgilenen, İrlanda kökenli Amerikalı bir edebiyat profesörü 

olan Joseph Campbell6 tarafından üretilmiştir2. “Kahramanın Yolculuğu” kavramı bir “model"dir. Bu 

modele göre, değişik mitolojik hikâyelerin başkahramanlarının serüvenleri, “karakter çemberi” olarak 
adlandırılan benzer aşamalarda ilerlemektedir7. Kahramanın yolculuğu sadece fiziksel seyahat değildir, 
aynı zamanda hikâyenin ilerleyiş sürecidir ve de kahramanın kişiliğinin gelişim aşamasıdır. 
Eliade’nin ifadesine göre, insanlara kılavuzluk etmek ve örnek olmak için mitsel bir kahramanın 

başlangıcın zamanında “in illo tempore” yapılan yolculuğun tekrar edilmesinden farklı bir durum yoktur 
(2017: 35). Dolayısıyla toplumun kolektif hafızasından doğan her kahramanın yolculuğu mitik zamana 

(döngüsel zaman) bağlanarak ilksele dönmeyi arzulamaktır. Tecimer, “Mitik bir anlatıda, kahramanın 

takip ettiği gelişim aşamalarının, antik edebiyat dallarından geçerek sonunda sinemaya ulaştığını” söyler 
(Tecimer, 2005: 104). 

 

                                                             
6 Joseph Campbell (doğumu 1904, vefatı 1987) 
7 Joseph Campbell. (1949). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. 
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Resim 7. Joseph Campbell, 1985, Hawai, ABD 

 

 

3.2. “Karakter Çemberi” Kavramı 

Aşağıdaki şekilde Joseph Campbell’in 12 aşamalı karakter çemberini görmekteyiz. Ele alınan 

mitolojik hikâyede, başkarakter; yolculuğa hayatının normal seyrettiği (ve birinci aşama olarak 
adlandırılan) gündelik dünyadan, serüvene çağrılışı ile başlar. Ardından adım adım, olgunlaşacağı ve 
sorunlara çözüm arayacağı “özel dünyaya” iner. Kahraman, serüven boyunca gelişir. En büyük 
mücadelesi “ateşten gömleği giymek” olarak adlandırılır. Bu mücadeleyi kazanırsa macerayı 
tamamlayıp, sorunlara “çözüm” ile yuvaya (olağan dünyaya) geri döner. 

 

 
Resim 8. Joseph Campbell’in 12 Aşamalı Karakter Çemberi 

 
4. “Titanların Öfkesi” Filmi Hakkında Kısa Bilgi 

ABD ve İspanya ortak yapımı olan ve Jonathan Liebesman’nin 2012 yılında yönetmenliğini yaptığı 

Titanların Öfkesi (Wrath of the Titans) isimli sinema filmi, çalışmamızın ana konusu kapsamında 
mitolojik açıdan değerlendirilmiştir. Filmin senaristleri Dan Mazeau ve David Leslie Johnson’dır. 
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Legendary Entertainment ve iş paydaşlarının ortak yapımı olan filmin dağıtımını Warner Bros. 

Entertainment üstlenmiştir. Filmin başrollerinde sırası ile Sam Worthington, Rosamund Pike, Bill Nighy, 
Édgar Ramírez, Toby Kebbell, Danny Huston, Ralph Fiennes ve Liam Neeson yer almaktadır. 

Aşağıdaki resimde, filmin ana afişinin yakın planını görmekteyiz. Uçan at Pegasus’a binen Perseus, 
(üç ilahın asalarının birleşimi olan) Zafer Mızrağı ile dünyayı yok etmek isteyen Titan Kronos’a hamle 

yapmaktadır.  

 

 
Resim 9. “Titanların Öfkesi” Filminin Afişinin Yakın Planı 

 

“Titanların Öfkesi” bir devam filmidir. Önceki film olan “Titanların Savaşı” filminin sonrasında 

olan olayları konu alır. “Titanların Savaşı”, Helenist antik Grek’in ilk ve en önemli kahramanlarından 

sayılan Perseus’u ve onun mitolojik hikâyesini konu almaktadır. Bu filmler, gerçek hayattaki binlerce 
yıllık mitolojik kaynaklardan esinlenilerek oluşturulmuştur.  

İkinciye de ışık tutan birinci filmin arka planı şöyledir; Antik Grek mitolojisine göre, Dünya’nın 

yaratıcısı Gaia, 6 erkek ve 6 dişi Titan hayata getirir. Titanların da kendi çocukları olur. Lâkin Titanların 

lideri konumundaki Kronos, zamanla kendi evlatlarından korkup onları yemeye başlar. Bunun üzerine 
oğlu Zeus’un önderliğinde, kalan evlatları tüm Titanlara savaş açar ve onları yenerler. Babaları Kronos’u 

ve sağ kalan diğer Titanları Yeraltı Dünyası olan Tartaros’a sonsuza dek kalacak şekilde hapsederler. 

Zeus ve kardeşleri, Olympos isimli mistik bir dağın tepesinde konumlanan bir saraydan, dünyayı 
yönetmeye başlarlar ve isimleri Olymposlu Tanrılar olur. 

Zeus insanları yarattıktan sonra, sık sık onları hayvan biçiminde bazen de insan suretinde ziyaret eder. 
İnsanlardan birçok gizli evladı olur. Perseus da bunlardan biridir. Bir balıkçı aile tarafından yetiştirilir 
lâkin koşullar onu bir kahraman yapar. Zeus, Yeraltı Dünyası’nı kolaçan etmesi için kardeşi Hades’i 

orada kalmaya mecbur duruma getirmiştir. Lâkin Hades bundan memnun değildir ve intikam olarak 

kardeşi Zeus’u devirmek ister. 

Hades kurnaz bir varlıktır ve çeşitli komplo ve oyunlar düzenler. Dev deniz canavarı Kraken’i (asıl 
adıyla Ketos’u) da kullanarak, neredeyse kazanmak üzereyken, Perseus, Hades’i ve kurduğu oyunu alt 

eder. Babası Zeus’u ve dünyayı kurtarır. Zeus, bu başarısı üzerine, oğlu Perseus’a tanrı olma teklifi 

sunar. Lâkin Perseus ölümlü bir insan olarak yaşamak istediğini belirtir. İkinci film bundan sonrasını 
konu almaktadır. 
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5. “Titanların Öfkesi” Filminin Analizi 

Filmde bulunan ana temalar özetle şunlardır: Çeşitli Mitolojik Ögeler, Karakterlerin Kişisel 

Erginlenmesi, Perseus’un Karakter Çemberi, Kardeş Çatışması (Zeus–Hades; Perseus–Ares), Baba-
Oğul Çatışması (Kronos–Zeus; Zeus–Perseus; Zeus–Ares) ve Baba-Oğul Maneviyatı (Zeus–Perseus; 
Zeus–Ares; Perseus–Helius). 

5.1. Mitolojik Ögeler 

Filmde çeşitli mitolojik varlıklar görülmektedir. 

Titan: Kronos. 
Tanrılar: Zeus, Poseidon, Hades, Ares ve Hephaistos (mucit). 
Yarı Tanrılar: Perseus ve Agenor (Poseidon’un oğlu). 
Zaman: Tarih öncesi mitolojik bir zaman. 
Mekânlar: Argos, İdol Dağı, Kail Adası, Yeraltı Dünyası, Labirent ve Tartaros. 
Eşyalar: Zeus, Poseidon ve Hades’in asaları. Ayrıca, Zafer Mızrağı. 
Mitolojik Varlıklar: Kimera, Tepegöz, Makhai ve Pegasus.  
Yapımda, dikkate değer mitolojik nesneler şunlardır; 
Zeus’un Yıldırım Asası: Yıldırımı andıran bir mızrak şeklindedir. Zeus göklerin tanrısı olduğu için 

asası da göklerin gücünü ve kudretini simgeleyen yıldırımları sembolize eder. 
Poseidon’un Üç Dişli Yabası: Denizlerin tanrısının asası, denizcilerin kullandığı üç başlı zıpkınları 

andırmaktadır. Denizciler, en güçlü deniz canlılarını bu tip mızraklarla avlarlardı yani doğaya ve denizin 

varlıklarına üstünlük sağlarlardı. Denizlerin tanrısının asası da bu nedenle eski denizcilerin silahlarını 
andırmaktadır denebilir. 
Hades’in İki Dişli Asası: Ateşi közlemek için kullanılan iki dişli sopaları andıran bir nesnedir. 
Hades Yer altı Dünyası’nın hükümdar tanrısıdır. Yer altı Dünyası alevlerle kaplı bir mekândır ve 

Hades’in ateşi gözlemeyi andıran bir nesne taşıması da manidardır. 
Zafer Mızrağı: Titanları yenebilen, güçlü bir silahtır. Zeus’un, Poseidon’un ve Hades’in mızraklarının 

birleşiminden meydana gelir. Bu üç tanrı aslında doğanın temel bileşenleri olan Hava, Kara ve Deniz’i 

simgelediğinden, Zafer Mızrağı da bir anlamda doğanın birleşik gücünü yani hayatı simgeliyor 
denebilir. Yapımda Kronos ise “yok oluşu” simgelemektedir. Yani “hayat”, “yokluğu”, yenebilecek 
güce sahiptir. Bir diğer değişle, Kronos, “varlığı” “yokluğa” çevirmeye yani “biçimsizliğe (kaos’a)” 
dönüştürmeyi arzularken, Perseus, “Zafer Mızrağı”nı kullanarak “biçimli dünyayı (kozmosu) 

muhafaza” etmeye çalışmaktadır.  
 

 
Resim 10. Tanrı Mızrakları. Soldan sağa doğru; “Zeus’un Yıldırım Mızrağı”, “Poseidon’un Üç Dişli 

Yabası”, “Hades’in İki Dişli Mızrağı” ve “Üçünün Birleşimi Olan Zafer Mızrağı”. 

 
5.2. Karakterlerin Kişisel Erginlenmesi 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 34 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 
 

Perseus: Önceki macerasında fazlaca erginlik kazanan yetim balıkçı Perseus, bu hikâyedeki zaferi ile 

daha da tecrübeli bir savaşçı olmuştur. Aynı zamanda, babası Zeus ile yakınlaşmıştır ve oğluna erdemini 

aktarabilecek olgunluğa da erişmiştir. 

Helius: Perseus'un ve IO'nun oğludur. (IO, önceki hikâyede görülen; bu filmin başında ise vefat ettiği 

kabul edilen, insan suretinde bir su perisidir). Perseus, oğlunu tehlikelerden uzak, bir balıkçı olarak 

yetiştirmek istemektedir. Lakin koşullar oğlunu da babası gibi kahraman olmaya yöneltmiştir. Helius, 

savaş ilahı Ares’ten babasını korumak için onunla yüzleşmiş ve kendi ateşten gömleğini giymiştir. O da 
artık babasının yolunda yürümektedir. 

 
Resim 11. Helius ve Babası Perseus 

 

Hades: Kendisine, Yer altı Dünyası’na bekçilik yaptırıldığı için kardeşi Zeus’tan nefret etmektedir. Yer 
altı dünyası, olağan dünyanın zıttıdır. (Biraz ileride açıklayacağımız üzere, âdeta “gölgesidir”). Lâkin 
Hades, Zamanla kardeşi Zeus’un çektiği acıları görmesi; ona zulüm etse de kardeşi Zeus’un her şeye 

rağmen kendisine şefkatli davranması ve Zeus’un canı pahasına dünyayı korumaya çalışması; Hades’in 

içindeki nefreti dindirmiştir. Hikâyeye nefret duygusu ile başlayan Hades, yaşadıkları ve gördükleri 
neticesinde, kendi nefretini (bir anlamda gölgesini) yenmiş; içindeki acıma duygusu ve şefkati 

keşfetmiştir. 

Andromeda: Önceki macerada, şehrini korumak için kendisinin, deniz canavarı Kraken’e (diğer adıyla 

Ketos’a) kurban olarak sunulmasına razı gelecek kadar fedakâr ve cesur bir prensesken, bu hikâyede 
artık bir general olmuştur. Şehri olan Argos’un ordusuna kumanda etmektedir. Canavarların dünyaya 

saldırdığı bu anlatıda, cesareti ve kararlılığı daha da artmıştır. Perseus ile Yer altı Dünyası’na inmekten 

dahi korkmamıştır ve oradan sağ çıkabilmeyi başarmıştır. Titan Kronos’un öncü birliklerine karşı da 
Argos’lu askerleri de yönetmekte başarılı olmuştur. Fedakâr bir prensesten cesur bir generale evrilmiştir. 

Bu da onun kişisel erginlenmesidir. 

Agenor: Aslen Poseidon’un oğlu olsa da bundan bihaber şekilde hovarda bir hayat yaşamaktadır. 
Perseus’un kendisini bulup, yönlendirmesi ile yarı-tanrı olduğunu öğrenir ve dünyayı kurtarma 

macerasına katılır. Her ne kadar espirili bir kişiliği olsa da, macera boyunca arkadaşlarına sadık olur ve 

onlarla beraber yolculuğu tamamlayarak "kahraman " statüsüne erişir. Akabinde hep arzu ettiği gibi ünlü 

bir lakabı olur; “Gemici”. Önceleri bu lakabı (Deniz Tanrısı Poseidon’un oğlu olması dolayısıyla 
içgüdüsel olarak) kendi kendisine takmış olsa da, Argos’lu askerlerin gemisi ile Hephaistos’un 

saklandığı adayı ararlarken, gemiyi doğru şekilde yönlendirerek adayı bulmuştur ve bu lakabını hak 

etmiştir. Dede Korkut hikâyelerinde de kahramanlar hak edilmiş bir "ad" almadan ergin kabul 
edilmezlerdi. Bu isim başarıları simgeleyerek âdeta kahramanla özdeşleşir. Aynı şekilde babasının üç 

dişli mızrağını da hak etmeyi başarmıştır. Her ne kadar mızrak daha sonra Zafer Mızrağı’na dönüşse de 

sahibi tarafından kazanılmıştır. 

Hephaistos: Tanrıların silah ustasıdır. Üç baş tanrı olan Gökyüzü Tanrısı Zeus, Denizlerin Tanrısı 
Poseidon ve Yer altı Dünyasının tanrısı Hades’in asalarını bizzat kendisi yapmıştır. Fakat çağlar 

boyunca yaşanan üzücü hadiseler sonunda, kendini, bilinmez bir adaya kapatmıştır. Lâkin Poseidon’un 

oğlu Agenor adayı bulur. Andromeda ise Hephaistos’u onlara katılmaya ikna eder. Hephaistos aynı 
zamanda Yer altı Dünyası’nda bulunan hapishane Tartaros’un ve ona gidiş yollarından biri olan dev 
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labirentin de mimarıdır. Üç tanrı asasının birleşimi olan Zafer Mızrağı hakkında da kahramanlara bilgi 

verir. Bir titanı ancak bu asa yenebilmektedir. 

Hephaistos, dünyadan elini eteğini çekmiştir; lâkin kahramanların iknası sonucunda adasından çıkar, 
yani kendi eşiğini aşar. Onları labirente getirir. Kahramanlara, labirente girebilmeleri için zaman 

kazandırmak maksadıyla, yaşlı ve bedenen kuvvetsiz haliyle, savaş tanrısı Ares ile dövüşmeye kalkışır. 

Kahramanların labirente girebilmelerine şans üretmeyi başarır. Bu uğurda vefat etmiş olsa da kendi 

ateşten gömleğini giymiş ve zafere katkı sağlamıştır. Aksi hâlde, Ares tüm kahramanların hemen canını 
alabilecek kuvvettedir. Mitik sembol olarak labirentvari mekânlar; tıpkı mağara, mezar gibi anne karnını 

simgeler. Kahraman, kozmosu terk edecek ve kaosa giriş sağlayacaktır. Bir nevi doğum kanalından 

yeniden geçecek ve güvenli rahim ortamını terk etmek zorunda kalacaktır. Bu durum, anneden kopuş 
motifi örneğidir (Armstrong, 2005: 30). Kahraman açısından, ölüp dirilme yaşanmadan, eski kimlik 

yitirilmeden, aşağılara inmeden yükseklere çıkmak mümkün olmayacaktır. 

5.2.1. Analitik psikoloji (Jung’cu Psikoloji) Açısından Karakterlerin Gelişimi 

Analitik psikolojinin kurucusu, İsviçreli bilim insanı Carl Gustav Jung’un ortaya attığı akademik bir 
teori olan “gölge” kavramı; insan psikolojisinde, sanatta ve mitolojide kendine yer bulmaktadır. Özetle, 
gölge; insanın bilinç dışında biriken yoğun duygularıdır. Bu duygular yer yer davranışlarımızı 

etkileyebilir. Bu kavramın “gölge” ismini almasının nedeni; doğadaki insan gölgesinin; insanın bir 
kopyası ama daha derin ve belirsiz bir yansıması olmasıdır. 

Psikoloji haricinde gölge, sanatta da kendine yer bulur. Örneğin, “iyi savaşçıların”; “gündüzü ve erdemi” 

simgeleyen; “açık renkli giysiler” giymesine tezat olarak; “kötü savaşçıların”; “siyah veya koyu 
giysiler” giymesi. 

Sinemitik filmler genellikle aydınlığın (iyi) ve karanlığın (kötü) mücadelesi etrafında teşekkül eder 

(Gümüş, 2019: 195). İyi savaşçı, kötü ile mücadele halindedir. Dünya tarihi boyunca değişmeyen nadir 

temalardan biridir. Bunun dışında, sanat eserlerini psikolojik olarak incelersek; kötü savaşçı, iyi 
karakterin “psikolojik gölgesi” olarak da yorumlanabilir. Yani, “iyiliği ve erdemi” temsil eden karakter, 

“koyu giysili, kötülüğü ve nefsî davranışları” temsil eden karakteri yenmelidir. Sanat eserleri çoğu 

zaman görüldüğünden fazlası olabilmektedir. Yazar ve yönetmenler, semboller aracılığı ile bir hikâyeye 
olduğundan farklı anlamlar da ekleyebilirler. 

Bir sanat eserindeki karakter, en büyük düşmanı ile karşılaştığında, aslında kendi bilinç dışındaki 

korkuları veya nefsi ile de düelloya tutulmuş olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Bu durum sadece 
karakterler açısından değil, mekânlar açısından da söylenebilir. 

Örneğin, bir karakterin yer altına inip, düşmanlarla savaşması, psikolojik anlamda, kendi bilinç dışına 

inip, gölgeleri ile mücadele etmesi olarak yorumlanabilir. Yani bir eserde, yazar veya yönetmen, 
karakteri değişik mekânlarda farklı düşmanlarla mücadeleye sokarken ve bunu okuyucuya veya 
izleyiciye bu şekilde anlatırken; bir yandan da psikolojik anlamda farklı mesajlar verebilme 

potansiyeline sahiptir. 

Mitolojik anlatılar bu anlamda ele alınırsa ortaya şu çıkarımlar sunulabilir; 
Örneğin Perseun’un, Pegasus’a binip göklere yükselmesi, erdemli olmasını ve aşkınlığını sembolize 

ederken. Ekibi ile yer altına inip karanlık ve tehlikeli varlıklarla savaşması da aslında kendi erginlenme 

yolculuklarında, kişisel bilinç dışları ile olan mücadele temsil edilmiş diyebiliriz. 

Bu her ne kadar bir yorum da olsa, mitoloji ve sanat eserleri; psikolojik referanslara açık eserlerdir. 

Diğer bir deyişle bir sanat çalışması veya mitolojik bir eser, okunduğu veya izlendiği şekliyle 

yorumlanabileceği gibi, psikolojik analiz yaparak da yorumlanabilir. Psikolojik anlamda 

yorumlandığında ne “mağara” ne de “canavarlar” gerçektir. Aslında hepsi, “karakterlerin kendi iç 
dünyalarının sembolleridir” ve “kişilerin erginliğe ulaşma maceralarıdır”. Sembolik olan bu varlık ve 

mekânlar da bilinçdışının bir yansımasıdır ve mevcudiyetleri sorgulanabilir mahiyet taşır. 
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Nitekim ele alınan eserlerde de karakterler, hikâye boyunca kişisel olarak gelişim gösterirler ve 

olduklarından farklı bir bilince ulaşırlar. 

5.3. Perseus’un Karakter Çemberi 
Gündelik Dünya: Perseus’un oğluna balıkçılığı öğretmesi, hayat hakkında öğütler vermesi ve köyün 

şifacı kadınına eğitim alması için gün içlerinde teslim etmesi. 
Serüvene Çağrı: Zeus, oğlu Perseus’un rüyasına girer ve büyük bir tehlikenin yaklaşmakta olduğu 

hakkında onu uyarır ve ondan yardım ister.  
Çağrının Reddi: Perseus, “Yeraltı dünyasında meydana gelen” büyük bir olayın ancak tanrıların 

meselesi olabileceğini babasına belirtir ve çağrıdan uzak durur.  
Akıl Hocası: Zeus. Bir önceki filmin hikâyesine benzer şekilde Zeus, oğlunun yardımına ihtiyaç 
duymaktadır. Perseus’a karşı şefkatli ve bilge bir tutum sergilemektedir. 
5) Eşiği aşmak: Bu ifade her ne kadar “mecazi” de olsa, Perseus, kulübesinin kapısı önünde, yerdeki 

bölmeyi açarak, içine yerleştirdiği kılıcını alıp köye saldıran Kimera’yla dövüşmeye gider. Bu durum, 
hem manevi anlamda, hem de fizikî (eylemsel olarak) bir anlamda “bir eşiği aştığı” anlamı taşımaktadır. 

Sınavlar, Dostlar ve Düşmanlar: 
Sınavlar: Perseus, köyünü ve oğlunu Kimera’dan korumak; tepegözlerin saldırısından sağ kurtulmak; 

yer altı dünyası ile Tartaros arasındaki labirenti geçebilmek; çeşitli düşmanlar ve zorluklarla karşı 
karşıya gelmek şeklinde imtihanlardan geçer. Karakter çemberi açıcından bu olaylar birer sınav niteliği 

taşımaktadır. 
Dostlar: Zeus; balıkçı köyünün öğretmen hanımı, Glea; Poseidon; Uçan at Pegasus; Argos’lu Askerler; 
Andromeda; Poseidon’un oğlu, Agenor; silah ustası, Hephaistos ve Perseus’un oğlu Helius. Hikâyenin 

bir aşamasında Helius, şans getirmesi için babasına kendi yaptığı tahta kılıcını veriyor. Bu sahnede 

Helius’un, nahif duygularla babasına bir armağan vermek istediği görülebilmektedir. Lâkin tahta kılıcın 

edebî ve mitolojik anlamı da bulunmaktadır. Bu anlamlar özetle; barış, çocuk yüreği, nahiflik (saflık), 
bilgelik (rakibi yaralamadan, manevi olarak onu kazanmak) ve doğa ile yakın olmak. Diğer yandan, 

tahta kılıç ve tahta değnekler farklı kahramanların da eşyası olabilmektedir. Bilgeler, dervişler ve 

benzeri kişilerin tahta değnekleri olur. Bu, yaşlılıktan gelen bilgeliği ve erilliği simgelemektedir. Ağaç 
da uzun yıllar yaşayan bir canlı olduğu için kendi başına zamanı ve bilgiyi simgeler. Ayrıca, bir çocuk 

romanı olan ve mitolojilerden esinlenildiği belli olan Peter Pan isimli karakterinde de bazı 

varyasyonlarında tahta kılıç kullandığı görülmektedir. Bunun nedeni Peter’ın çocuk yüreğini 
vurgulamak kadar barış yanlısı ve rakibi yaralamadan yenmek istemesi de anlaşılabilir. 
Düşmanlar: Hades, Ares, Kimera, Tepegözler, boğa-insan Minator ve çift bedenli Makhailer (hem öne, 
hem arkaya saldırabilen savaş iblisleri). 
Mağaraya Doğru: Perseus ve ekibi Yer altı Dünyası’na açılan gizli bir geçit kullanırlar. 
Ateşten Gömlek: Perseus, kardeşi Savaş Tanrısı Ares ile tek başına karşı karşıya gelir ve dövüşürler. 

Bu aşamada hem Perseus hem de oğlu aynı mekânda farklı anlarda Ateşten Gömleği giyerler yani büyük 

düşmanla tek başlarına yüzleşirler. 
Ödül: Zafer mızrağıdır. Bu nesne Zeus, Poseidon ve Hades’in değneklerinin birleşimidir. Kronos’u 

yenebilecek kadar güçlü bir silahtır. 
Dönüş Yolu: Perseus, Zafer Mızrağı’nın üçüncü ve son parçasına sahip olan Ares’i yenerek, uçan at 

Pegasus ile Argos’lu askerlerin yanına, Kronos ile çarpışmaya uçar. 
Diriliş: Kahramanların her biri kişilik gelişimlerini tamamlamış, zorluklarla yüzleşip daha güçlü 

bireyler olarak mecazi anlamda tekrar doğmuşlardır. 
Bu esnada, Kronos, ebedi uykusundan uyanır ve hapishanesi olan Tartaros’tan çıkar. İntikam 
olarak dünyayı ve herkesi yok etmek istemektedir.  
Yuvaya çözümle Dönüş: Pegasus’a binen Perseus, gökyüzünden Titan Kronos’a saldırır. Kronos’u 

yenebilecek yegâne silah olan Zafer Mızrağ’ına silaha sahiptir. Bunu kullanarak düşmanını alt eder ve 
dünyayı kurtarır. Yaşanan tüm acılara ve kayıplara rağmen, zafer elde edilmiştir ve hikâye bu şekilde 

sonlanır. 
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5.4. Kardeş Çatışması 

Zeus–Hades: Zeus, babaları Kronos’u yendikten sonra Hades’in rızasını almadan, onu ömür boyu 

babasının zindan bekçisi olmaya zorlar. Hades, Kronos’un yeniden dirilmemesi için mecburen bekçilik 
yapar ama uzun asırlar sonunda bu durumdan nefret eder ve ondan intikam almayı arzular. 

Perseus–Ares: Ares, safkan bir tanrıdır. Babası Zeus’un, yarı-tanrı olan oğlu Perseus’u daha çok sevip 

saydığını düşünüp, Perseus’a karşı kin güder. 

Karşılaştırmalı Literatür: İlk kardeş kavgası Hz. Âdem'in oğulları Habil ve Kabil arasında 
yaşanmıştır. Tarih boyunca bu çatışma, çeşitli sebeplerden bugüne uzanan bir dava hâlini almıştır. 

Osmanlı Devleti'nin bekası için Fatih Sultan Mehmet tarafından çıkarılan "kardeş katli yasası" tam da 

bu mitolojik yansımanın cisimleşmiş hâlidir. Kardeş rekabeti diğer mücadelelerden daha çetindir.  
Çünkü ebeveyninin iltimasını kazanması oldukça değerlidir. 

Yolculuğa çıkmanın nedeni insan olmaktan ileri gelir. Kahraman topluma mal olur. Artık bireysellik 

yerine toplumsallık vardır. Savaşılan kardeş/karakter kolektif bilinç dışının tezahürüdür. Şamanlık tercih 

meselesi değildir, zorunluluktur. Aslında bu tiplerin özü Şamanlara kadar götürülebilir.   

 

5.5. Baba-Oğul Çatışması 

Kronos–Zeus: Evlatlarını yok eden zalim baba Kronos’u devirmeye mecbur kalan oğul Zeus, onu Yer 
altı Dünyası’na sonsuza dek hapseder. Bu karşılıklı hadiselerin sonunda, ikili arasında büyük manevi 

bir çekişme meydana gelir. 

Zeus–Perseus: Perseus fakir bir bakıcı aile ile büyür ve onları gözleri önünde yitirir. Dünyanın mevcut 
durumu ile birlikte kabahati ilahlara yükler. Babası da gökyüzü ve yıldırım ilahı olan Perseus, öz atasını 

neredeyse reddetme noktasındadır. 

Zeus–Ares: Ares, babasının diğer oğlunu daha çok sevdiği düşüncesi nedeniyle babasına da kin 

beslemektedir. Hatta onu devirmeyi arzular. 

5.5.1. Baba-Oğul Çatışmasında “Oedipus Kompleksi”ne Panoramik Bir Bakış 

Adonis Kompleksi, Aşil Sendromu, Katarsis, Echo, Oedipus Kompleksi, Siren Miti, Fobi ve Pygmalion 

Etkisi vb. günümüzde görülen pek çok psikoloji rahatsızlığın mitik ögelerden hareketle isimlendirildiği 
bilinmektedir (Gümüş, 2019: 11). Panoramik olarak denilebilir ki, modern psikolojide kişisel gelişim 

eksikliğinden mağdur olan bir evlat, annesini hatta evdeki ve hayattaki konumunu babasından 

kıskanarak, onu bir rakip, bir engel hatta bir düşman olarak görebilmektedir. 

Genel bir bakış açısıyla, bunun genetik nedenlerinin olabileceği gibi, diğer olası sebepler; aile içi 

problemlerin olması, çeşitli psikolojik travmaların varlığı, çocuğa doğru rol modellerin sunulamaması 

veya yeterince erdem8 aktarılamamasından kaynaklıdır. 

Bunun sonucunda çocuk, içgüdüsel olarak en yakınındaki erkeği, önce yenmesi gereken bir rol model, 
sonra da en büyük rakibi olarak görebilmektedir. 

Oedipus kompleksinin daha geniş ve farklı içeriği de bulunmaktadır; lâkin o kısımlar makalemizin 

konusu dışındadır. 

“Titanların Öfkesi” filminde bu çatışma Zeus ile oğlu Ares arasında çok sert şekilde yaşanmaktadır. 

Ares, babasını zayıf, hatalarla dolu ve yok edilmesi gereken zararlı bir varlık olarak görmektedir. Lâkin 
bu nefretine rağmen babasının, "diğer oğlunu daha çok sevdiği" takıntısı nedeniyle bir kıskançlığa da 

sahiptir. Tüm bu nefretinin arkasında aslında babasına duyduğu derin bir sevgi de mevcuttur. Buna 
rağmen babasını Titan Kronos’a yavaş yavaş kurban etmeye kalkışır. Hapishanesi Tartaros’ta, Titan 

                                                             
8 Erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı. (Erdem. TSK. 
https://sozluk.gov.tr. [21.06.2020]). 
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Kronos yani dedesi, babasının enerjisini tüketecek, uyanacak, babasının yönettiği dünyayı yok edecektir. 

Bu anlamda Kronos, kendisi için bir anlamda kurtarıcıdır. Hikâyede, ne yazık ki Ares kişisel 

erginlenmesini tamamlayamaz, manevi anlamda bir canavara dönüşür ve Perseus tarafından mağlup 
edilir. 

5.5.2. Campbell’e göre Baba-Oğul Çatışması 

Campbell açısından, baba figürü; kahramanın bilinçaltında; 'kişiyi sınava tabiî tutan bir otorite'; 
'uzlaşılması, kaçınılması veya mağlup edilmesi gereken tehlikeli bir ejderha' olarak nitelendirilir. 
Kahramanın görevi, babanın bu özelliklerini alt etmek ve kendi hayatını (ve hayallerini) besleyecek olan 

koşulları serbest bırakmaktır (Campbell, 2013: 110). Esasında kahraman bir yerde geleneği ters yüz 

etmek istemektedir. Çünkü bir yerlerde noksanlık olduğunu fark etmektedir. Bu açıdan yeniliği gelişinin 
de habercisi pozisyonundadır. 

5.6. Baba-Oğul Maneviyatı 

Zeus–Perseus: Yaşadıkları ortak sorunlar, Zeus ve Perseus’u yeniden baba-oğul yapar. 

Zeus–Ares: Ares her ne kadar hırçın bir evlat olsa da babası Zeus ona karşı şefkatlidir. 

Perseus–Helius: Helius, babası Perseus’a hayrandır. Tahtadan oyduğu kılıcını babasına şans getirmesi 

için verir. Helius, babası gibi olmak istemektedir. Hatta onu korumak için (babası şuurunu kaybettiği 

bir anda) Ares ile kılıç dövüşü yapmaya bile kalkışır ve kendi ateşten gömleğini âdeta giyinir. Perseus 
da oğlunu çok sevmektedir ve onun için canavarlarla yüz yüze gelmekten bile kaçınmaz. Hikâyenin 

sonunda Perseus metalden kılıcını oğluna verir ve kullanmayı öğretmeye başlar. Nasıl ki oğlu Hedius, 

kendisine tahta kılıcını verdiyse, Perseus’da oğlu Hedius’a kendi metal kılıcını verir. Bu, nesiller arası 
uyumu ve nesillerin ilerleyişini sembolize ediyor, denilebilir. Son sahnede, kahramanlar serüveni 
tamamlayıp özel dünyadan, olağan dünyaya (yuvaya) dönüş yapmış olsalar da köyleri (evleri) yıkıldığı 

için artık balıkçı değil savaşçı olarak yaşayacaklarının bilincine varmışlardır. 

 
Sonuç 

“Titanların Öfkesi”, içerdiği mitolojik, sanatsal ve psikolojik temalar sebebiyle dikkate değer bir 

yapımdır ve birinci filmin izinden giderek hikâyeyi tamamlamaktadır. Eser, Joseph Campbell’in 
karakter çemberini oldukça belirgin ve dikkate değer biçimde içermesinin yanı sıra, birçok farklı temayı 

da barındırmaktadır. Bunlardan en göze çarpanları; 

Doğanın (hayatın) güçleri (doğal elementler) ile kıyametin (yok oluşun) mücadelesi. 
Kardeşler arası ve baba-oğul ilişkilerinin gelişimi. 
Karakterlerin iç dünyalarındaki erginlenmeleri. 
Hikâyenin tahta kılıcın manevi-nahifliği ve metal kılıcın ustalığı gibi temaları “babadan-oğla geçiş 

motifi” ile birleştirmesi, edebî anlamda dikkate değerdir. 
Nihai olarak denilebilir ki antik çağların mitolojik anlatılarını temel alan bu modern sinema 
yapıtının hikâyesi ve içerisinde var olan sembolik unsurların benzerleri farklı kültür, çağ ve sanat 
eserlerinde de görülebilmektedir. 

Bu durum, onları insanlığın ortak kültürel mirası yapmaktadır. Bu miras on binlerce yıla yayılmış 

olan sayısız medeniyetin, ticari ve sosyolojik etkileşimin sonucu oluşan küresel bir kültür havuzudur. 

Bu kültürel birikim göz ardı edilemeyecek kadar büyük, halk bilimsel bir hazinedir. Dinler, ırklar ve 

yerellik ötesinde olan iyilik ve kötülüğün mücadelesi teması, doğanın değeri, düşmanlar ve dostlar 
gibi temel kavramlar bu birikimin birer parçasıdır. 

Bu temel, arkaik çağlarda olduğu gibi gelecekte de, bizlere masalsı bir biçimde yol gösteren, birleştirici 
olan; ortak kültürel lisanımızdır. 
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CAM SANATI VE ESKİŞEHİR ÇAĞDAŞ CAM SANATLARI MÜZESİ 

 
Fazilet Munise Mersinlioğlu 

50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdür Yrd. 
 

ABSTRACT 
Bu araştırmanın konusu ‘’Cam Sanatı hakkında bilgi vermek ve  ülkemizdeki önemli cam müzelerinden 

olan Eskişehir Çağdaş Cam Müzesini’’ tanıtmaktır. Yöntem olarak  mülakat, literatür taraması  ve alan 

araştırması kullanılmıştır. 
Tarih boyunca cam birçok alanda kullanılmış ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan en temel 

malzeme olmuştur. Zamanla birlikte ise yeni buluşlar ile birlikte camın yerine yeni malzemeler 

koyulmuştur. Ancak cam hiçbir zaman insanların hayatından çıkmamıştır.  Cam temel ihtiyaçlar 

listesinde alt sıralara düşmüş olsa da dekoratif ürünler olarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. El 

sanatları kapsamında birçok kişinin dikkatini çekmiş ve yeni teknikler ile zenginleştirilerek cam sanatı 

icra edilmeye devam edilmiştir (Sevim & Turan, 2019, s. 236). 
Cam yapımı oldukça incelik isteyen bir alandır. Cam yapımında kullanılan ana bileşenler silisli kum, 

potas, kireç, soda ve elde edilecek cama göre gerekli görülen diğer malzemelerin karıştırılması ile elde 

edilir. Bu malzemeler 1500-1600 derecelik ısıda eritilir..(Özgümüş, 1993) 
Günümüzde camcılık hala devam etmektedir. Ancak sanat değeri taşıyıp taşımadığı ise tartışmaya 

açıktır. Öte yandan ise sanat değeri taşımayı gaye edinmiş cam ustaları hala mevcuttur. Cam ocakları 

tam da bu gayeyi güden kuruluşlardır. Cam yapımına dair birçok bilgi ve eğitim veren bu kuruluşlar 

camın farkını da ortaya sermektedirler. 
Türkiye’de ilk açılan cam müzesi olan ‘’Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’’ içerisinde yer alan 

yerli ve yabancı sanatçıların kendi atölyelerinde yapıp müzeye bağışladıkları cam sanatının eşsiz 

eserlerini Tarihi Odunpazarı Evlerinin içerisinde bulunmaktadır. 
Sonuç olarak bu sayede cam sanatı yeni kuşaklarla zenginleşebilecek, kişisel sergilerin açılması 

kolaylaşacak ve yeni kuşak cam sanatçılarımız yurtdışına açılabileceklerdir. 
Eskişehir Çağdaş Sanatlar Müzesi ülkemizde kendi alanında bir ilki oluşturmasının yanında, müze 

yönetimi ve işletmesi konusunda öncü ve yenilikçi olma yolunda üstüne düşen tüm görevleri yerine 

getirecektir.(www.eskisehir.bel.tr;Erişim tarihi:20.04.2021) 
 
Anahtar Kelimeler: Cam,Cam Sanatı, Eskişehir Çağdaş Sanatlar Müzesi 
 

GLASS ART AND ESKİŞEHİR CONTEMPORARY GLASS ART MUSEUM 
 

Fazilet Munise Mersinlioğlu 
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki VeTeknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdür Yrd. 

 
ABSTRACT 

The subject of this research is "to give information about Glass Art and to introduce Eskişehir 

Contemporary Glass Museum, which is one of the important glass museums in our country". Interview, 
literature review and field research were used as methods. 
Throughout history, glass has been used in many areas and has been the most basic material that meets 
the basic needs of people. In time, with new discoveries, new materials were put in place of glass. 
However, glass has never been out of people's lives. Although glass has dropped to the bottom in the 
list of basic needs, it has continued to exist as decorative products. Within the scope of handicrafts, it 
has attracted the attention of many people and the art of glass continued to be performed by enriching it 
with new techniques (Sevim & Turan, 2019, p.236). 
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Glass making is a very sophisticated field. The main components used in glass making are obtained by 
mixing siliceous sand, potash, lime, soda and other materials deemed necessary according to the glass 
to be obtained. These materials are melted at a temperature of 1500-1600 degrees. (Özgümüş, 1993) 
Glasswork still continues today. However, whether it has artistic value or not is open to discussion. On 
the other hand, there are still glass masters who aim to carry an artistic value. Glass furnaces are 
organizations that pursue exactly this goal. These organizations, which provide a lot of information and 
training on glass making, also reveal the difference of glass. 
The first opened glass museum in Turkey, '' Eskişehir Contemporary Glass Art Museum '' is located 

within the local and foreign artists of the unique works of glass art that donations make to the museum 
in its own workshops Date Odunpazarı located in the house. 
As a result, glass art will be enriched with new generations, personal exhibitions will be easier to open 
and our new generation of glass artists will be able to open up abroad. 
Eskişehir Museum of Contemporary Arts will fulfill all its responsibilities to be a pioneer and innovative 
in museum management and management, as well as being the first in its field in our country. 
(Www.eskisehir.bel.tr; Date of access: 20.04.2021) 
 
Keywords: Glass, Glass Art, Eskişehir Contemporary Arts Museum 
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ÜÇ İLİN AGREGALARI İLE ELDE EDİLEN NORMAL VE YÜKSEK DAYANIMLI 

BETONLARIN BASINÇ TEST VE ULTRASONİK YÖNTEM SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Öğr. Gör. Arif Hikmet ÇAKOĞLU, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu 

ORCİD No: 0000 0002 8055 7858 

 
ÖZET 

Bilindiği üzere inşaat sektörünün en önemli "ana elemanı" olan betonun %70-75'i agregadan 
oluşmaktadır. Samsun'da denize dökülmekte olan Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarından malzeme 

alımının yasaklanması üzerine taş ocaklarından elde edilen agregalar üretime katılmıştır. Bu çalışma ile 

her üçü de kalker menşeili olmak üzere Samsun İli Kavak İlçesi, Tokat İli Turhal İlçesi ve Amasya 

Merkez'de yer alan taş ocaklarından elde edilen agregalar ile üretilen C30 ve C60 betonlarının basınç 
dayanımları ile son yıllarda tahribatsız ölçüm yöntemi olarak kabul edilen ve beton kalitesi hakkında 

fikir veren "ultrasonic ses hızı ölçümü" sonuçları arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. C60 

Betonu konut inşaatlarında pek kullanılmamakla beraber özellikle yüksek katlı "gökdelen" ve baraj, yol 
inşaatı vb. inşaatlarda tercih edilmektedir. Kalker malzemesinin bu ocaklardaki özgül ağırlığı birbirine 

yakın olmakla birlikte "C60 dayanım test sonuçları" konusunda farklılık oluşturmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ultrasonik ses hızı, basınç dayanımı, agrega, C30/C60 betonu 

 
COMPARISON OF PRESSURE TEST AND ULTRASONIC METHOD RESULTS OF 

NORMAL AND HIGH STRENGTH CONCRETES OBTAINED BY AGGREGATES OF 
THREE PROVINCES 

            

ABSTRACT 

             As is known, 70-75% of the concrete, which is the most important "main element" of the 
construction sector, consists of aggregate. After the ban on the purchase of materials from the Yeşilırmak 

and Kızılırmak basins that are being poured into the sea in Samsun, aggregates obtained from the 
quarries participated in the production. In this study, Samsun-Kavak all three originated in Limestone 
County, located in the centre of the town of Turhal Tokat and Amasya, the compressive strength of 
concrete produced with aggregates obtained from quarries in recent years with the C30 and C60, non-
destructive measurement and is accepted as a method to give an idea about the quality of the concrete, 
"investigated whether there is a relationship between ultrasonic sound velocity measurement results. 
Although C60 concrete is not used in residential construction, it is especially used in high-rise 
"skyscrapers" and dams, road construction, etc. it is preferred in construction. Although the specific 
gravity of the limestone material in these quarries is close to each other, the "C60 strength test results" 
differed 

Keywords: Ultrasonic sound velocity, compressive strength, aggregate, C30/C60 concrete 
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IS THE DRIVER ŞAKİR ŞENER ŞEN? 
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ORCID: 0000-0001-5449-4200 
 

ABSTRACT 

Of İbni Sina "The organ that makes itself felt is sick." His motto shows the right way in cinema, as in 

all areas of life. The fact that a film can show the truth is only possible if the elements that make up the 
film emphasize the story, not themselves. The reality in cinema comes out when the characters reflected 
on the screen are convincing. Although the director is the most important role in the production of the 
film, the audience establishes the connection with the film thanks to the actor. The audience's companion 
throughout the movie is the protagonist. The audience cheers up with the hero, gets sad with the hero. 
Şener Şen undoubtedly comes first among the very few actors who have been able to deliver the right 

of acting in Turkish Cinema. Şener Şen, who made his audience laugh with his films during his half-
century acting life, was also Şener Şen who saddened his audience. More importantly, Şener Şen is the 

one who makes his audience taste sadness and joy at the same time. One of the best actors in Turkish 
Cinema, maybe the first is Şener Şen. Şener Şen is the unforgettable hero of the audience with his 

natural, realistic and sincere acting. 

Born in Adana in 1941, Şener Şen graduates from Kepirtepe Village Institute and after teaching for a 

short time, he enters the art life as a theater actor. He also acts as an extra in movies. He has been an 
extra and voice actor in various films for about 10 years until Badi Ekrem, the funny character of the 
movie Hababam Class Stayed in the Class, which the cinema audience knew and accepted. Şener Şen, 

who has formed a deep connection with the audience since the character of Badi Ekrem, gradually turns 
into an actor who is accepted by the audience. The reason why Şener Şen is memorable is his passion 

for acting, sincerity and belief in the characters he portrays. Şener Şen is our neighborhood neighbor 

Hürkuş Vecihi, our physical education teacher Badi Ekrem, our neighborhood grocer Bahtiyar, Eşkıya 

Baran walking around on our roof, and Şakir, the minibus driver of our city. He is one of us, someone 
like us. For example, if you say Şener Şen, you may stop and think, but if you say the Driver Şakir in 

Çiçek Abbas, everyone might think it is a relative. Because the character played by Şener Şen is more 

real in the hearts of the audience than Şener Şen herself. Which one do you know? Şener Şen or Driver 
Şakir? Or is it the driver Şakir Şener Şen? 

Keywords: Turkish Cinema,Şener Şen, Acting, Sincerity, Naturalness 
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ŞOFÖR ŞAKİR ŞENER ŞEN Mİ? 
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ÖZET 
İbni Sina’nın “Kendini hissettiren organ hastadır.” düsturu hayatın her alanında olduğu gibi sinemada 

da doğru yolu gösterir. Bir filmin gerçeği gösterebilmesi, filmi oluşturan elemanların kendilerini değil 
anlatılan hikâyeyi öne çıkarmalarıyla mümkündür. Sinemada gerçek, perdeye yansıyan karakterlerin 

inandırıcı olmasıyla ortaya çıkar. Filmin üretiminde en önemli rol yönetmenin olsa da seyirci filmle 

bağını oyuncu sayesinde kurar. Seyircinin film boyunca yol arkadaşı filmin kahramanıdır. Seyirci 
kahramanla neşelenir, kahramanla hüzünlenir. Türk Sinemasında oyunculuğun hakkını teslim edebilmiş 

çok az sayıda oyuncu arasında Şener Şen şüphesiz en başta gelir. Yaklaşık yarım asırlık oyunculuk 

hayatı boyunca filmleriyle seyircisini gönülden neşelendiren Şener Şen’dir, seyircisini gönülden 
hüzünlendiren de Şener Şen’dir. Daha da değerlisi seyircisine hüzün ile neşeyi aynı anda tattıran da 

Şener Şen’dir.  Türk Sinemasının en iyi oyuncularından birisi, belki de birincisi Şener Şen’dir. Doğal, 

gerçekçi ve samimi oyunculuğuyla seyircinin unutulmaz kahramanı Şener Şen’dir.  
1941 yılında Adana’da dünyaya gelen Şener Şen, Kepirtepe Köy Enstitüsü’nden mezun olur ve kısa bir 
süre öğretmenlik yaptıktan sonra tiyatro oyuncusu olarak sanat hayatına girer. Aynı zamanda filmlerde 
figüran olarak rol alır. Sinema seyircisinin kendisini tanıyıp kabul ettiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 
filminin komik karakteri Badi Ekrem’e kadar yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli filmlerde figüranlık ve 
seslendirmecilik yapar. Badi Ekrem karakterinden itibaren seyirciyle arasında derin bir bağ oluşan Şener 

Şen, zamanla seyircinin gönülden kabul ettiği bir oyuncuya dönüşür. Şener Şen’in akılda kalıcı 

olmasının nedeni, oyunculuğa olan tutkusu, samimiyeti ve canlandırdığı karakterlere inanmasıdır. Şener 
Şen, mahalle komşumuzun oğlu Hürkuş Vecihi, Beden Eğitimi dersi öğretmenimiz Badi Ekrem, mahalle 

bakkalımız Bahtiyar, çatımızda dolaşan Eşkıya Baran, şehrimizin dolmuş şoförü Şakir’dir. O bizden 

biri, bizim gibi biridir. Mesela Şener Şen derseniz durup düşünen çıkabilir, ama Çiçek Abbas’taki Şoför 

Şakir derseniz herkes akrabası sanabilir. Çünkü Şener Şen’in canlandırdığı karakter, seyircinin gönlünde 
Şener Şen’in kendisinden daha gerçektir. Siz hangisini tanıyorsunuz? Şener Şen’i mi, Şoför Şakir’i mi? 

Yoksa Şoför Şakir Şener Şen mi? 
 
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Şener Şen, Oyunculuk, Samimiyet, Doğallık. 
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ABSTRACT 
 Explanation of a scientific issue on the mass media needs some special skills of communication.  There 
are bachelor or master degrees just about scientific communication at universities in many countries. 
Even for the professionals whose have the title of “science communication advisor” is a challenge to do 
the job right.  
For an active science communication in mass media there are some ethic responsibilities. These 
responsibilities are identified and discussed, as is 1- the concept of "news-worthiness" as applied to 
bioethics, 2- the variable quality of bioethics reportage and 3- journalists' reliance on ethicists to pass 
judgment. Because of the potential social and other benefits of high quality reporting on ethical issues, 
it is argued that journalists and their bioethics sources should explore and accommodate more productive 
relationships. An optimal journalism-ethics relationship will be one characterized by "para-ethics," in 
which journalistic constraints are noted but also in which issues and arguments are presented without 
oversimplification and credible disagreement is given appropriate attention. 
Nowadays, although the social media has a high impact factor; mass media has still great amount share 
of population. On the channels of mass media the reality shows are still has a big portion of tv watchers.  
 “The reality shows tell stories to the target audience about the real cases of loss, murder, fraud and 

sexual assault which happened to real people. It confronts the sides of the cases in the eye witness of 
millions of tv audiences. 
In these reality shows; In order to increase the perception of reliability, forensic experts and lawyers 
participate in the live broadcast as expert witnesses. 
Therefore being ethical; The forensic expert is also responsible for complying with effective scientific 
communication rules for the public while commenting on the actual event. 
 
Keywords: “Reality Show” , “ Forensic” , “science communication” 
 

SUÇ REALİTY SHOWLARI, BİLİMSEL İLETİŞİM VE ADLİ TIP 

 

Giriş ve Amaç: 

İletişim medyasında bilimsel bir konuyu açıklayabilmek; gazeteci veya bilim insanı olmanın ötesinde 

bir uzmanlık gerektirir (1). Yurt dışında pek çok üniversitede “Science communication” adı altında 

eğitim verilmektedir(2). İlgili eğitimi almış ve “science communication advisor” ünvanını kazanmış 
kişiler bile gazeteciler ve bilim insanları arasında paylaşılan bilginin halka doğru olarak yansıtılmasında 

büyük zorluklar yaşamaktadırlar (3).  

Bilim iletişimi günümüzde önemi gittikçe daha fazla fark edilen bir konudur. Bilim insanları artık 

çalışmalarının sadece daha fazla kişi tarafından duyulmasını değil fakat toplumda ve etkili odaklarda 

tartışmalara neden olarak ilerlemelere yol açmasını arzu etmektedirler (4).  

Bilim iletişiminin ikinci bir amacı da istenen akademik alanda çalışma yapacak yeni bilim insanlarının 

kazanılması ve çalışmalar için fon sağlanmasıdır. Bu faaliyet tek başına ciddi fonlar gerektirdiğinden, 

maaliyetin düşürülmesi de “bilimsel iletişim” konusunun öncelikli çalışma alanlarındandır. Sivil 
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insiyatifler ve toplum örgütleri bu açıdan  çok önemli hale gelmiştir. Bu sivil örgütler; hedef 

üniversitelerde öğrencilerin ileri akedemik çalışmalara yönlendirilmesi için stratejiler geliştirmek, 

youtube videoları, web siteleri, sosyal medya gibi on-line bilgilenme mecraları yaratmak, orta öğretim 
öğretmenleri için seminerler düzenlemek, ana akım medyada makale ve haberlerin yayınlanmasını 

sağlamak gibi çalışmalar yapmaktadırlar (5). Uzun vadede bilimsel anlayışın gelişebilmesi içinde ilk ve 

orta öğretim kurumları ile ortak projeler geliştirerek, bilim insanları ile öğrencilerin birlikte akademik 

çalışma yapması hedeflenmektedir (6).  

Bilim iletişimi; toplumun ileriye doğru gelişmesini ivmelendirmek, yeni bilim insanları ve akademik 
çalışmalar için fon sağlamak dışında üçüncü amacı olarak da güncel sorunlara doğru çözümler önermeyi 

hedef alır. Kadına yönelik şiddetin azaltılması, pandemik hastalıklara yaklaşım gibi politik boyutu da 

olan toplumsal sorunlarda tarafların mantık safsataları ile kamuoyunu ve karar verici mekanizmaları 

yanıltıp zararı büyütmesini önlemeye çalışır (7).  

Çalışmamıza konu olan Adli Tıp alanında medyada bilimsel iletişim ise genel amaçları benimsemekle 

birlikte insan sağlığını ilgilendiren tüm bilimsel alanlarda olduğu gibi temel ilke olarak “primum non 

nocere”  yani fayda sağlamaktan önce zarar vermemek prensibini benimser. Bioetik anlayış 

çerçevesinde bilgilendirme yapılması gerektiğini savunur (8).  

İletişim Medyasındaki bilimsel anlatıların biyoetik anlayış çerçevesinde olabilmesi için bilim insanı ve 
gazeteci arasında etkili iletişim kurulması gerekmektedir. Etkili iletişimden kasıt şudur: 1- Halkı doğru 

bilgilendirmek 2- Halkı bilim hakkında heyecanlandırmak. 3- Halkın bilime duyduğu güveni 

pekiştirmek. 4- Bilim kavramı hakkında olumlu mesajla vermek. 5- Bilim kavramı hakkında yanlış 

kanıların oluşmasını engellemek (9).  

İletişim tek taraflı değildir dolayısı ile yukarıda anılan prensiplerin yayına yansıması sadece bilim 

insanının değil aynı zamanda gazetecinin de sorumluluğundadır. Gazetecinin üstüne düşen sorumluluğu 

yerine getirebilmesi için bilimsel okur-yazarlığının olması gerekmektedir (10).  

Günümüzde internet bağlantısı üzerinden sosyal medyanın; iletişimde baskın unsur olarak görülmesine 

rağmen ulusal televizyon kanalları halen milyonlarca kişinin izlediği etkin bir iletişim medyasıdır. Bu 
kanallardaki “Reality Show” programları seyirci kitlesinden çok yüksek paylar almaktadırlar.  Hedef 

izleyici kitlesine gerçek kişilerin başına gelen, gerçek kayıp, cinayet, dolandırıcılık ve cinsel 

saldırı/aldatma vakalarını anlatır. Olayın taraflarını milyonlarca insanın şahitliğinde yüzleştirir (11).  

Bu tip programlarda; güvenilirlik algısını arttırmak için adli tıp uzmanı ve hukukçu  gibi pzitif bilimlerle 

uğraşan kişiler uzman tanık olarak canlı yayına katılırlar (12,13).  

Adli Tıp Uzmanı aktüel olay hakkında yorum yaparken etik açıdan halka yönelik etkili bilimsel iletişim 

kurallarına uymakla da yükümlüdür (14,15).  

Amacımız bir “Reality Show” programında aylarca canlı yayında konuşulan iki adet cinayet dosyasını 

irdeleyerek Türkiye’de halka yönelik bilim iletişiminin önemini tartışmaya açmaktır.  

TARTIŞMA:  

HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİ    

Hande Çinkitaş 12 yaşında kız çocuğudur. Babası ve üvey annesi ile beraber yaşadığı ev içinde 

04/01/2001 tarihinde babası tarafından defalarca bıçaklanmış ve kafasına künt bir cisimle vurulmuş 
olarak cansız bedeni bulunmuştur. Olayın üzerinden geçen 20 yıl zarfında katil yakalanamamış. 2017 

yılında bir reality show programı nedeni ile kamuoyunun ilgisini üzerine toplayan cinayet 2021 yılında 

baba ve üvey anne’nin canavarca adam öldürme suçundan tutuklanması ile yargıya intikal etmiştir. Vaka 

ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.  

Nezih Çinkitaş’ın dönemin içişleri bakanı’na hitaben yazdığı dilekçenin incelendiği; kullanılan 
ifadelerden gerçeğin değiştirilmesi manasına gelen üslup değişikliğine fazla miktarda rastlandığı, 
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çocuğu ölmüş bir babadan beklenen duygu ifadelerine rastlanmadığı, giriş, olay anının anlatıldığı 

gelişme ve sonuç ifadelerinin satır oranlarının dengesiz görüldüğü, şüpheleri kendisinden uzaklaştırmak 

için gayret içinde bulunduğu kanaatine varıldığı kayıtlıdır. Yapılan bu çalışma ülkemizde adli dilbilimi 
üzerine yapılmış öncü çalışmalardandır (16). 

Olay yerinde bulunan (duvar, zemin, karyola gibi örneklerde) kan izlerinin tümü maktüleye ait olarak 
bulunmuştur.  

 Çelişki 1:Tanık Yunus Savaşkan’ın 2001/345 soruşturma nolu 05.07.2017 tarihli ifadesinde Nezih 
Çinkitaş’ın kendi daire kapısını anahtar ile açtığını duyduğu beyan edilmektedir. Bu babanın geldiğimde 

kapıyı açık buldum ifadesi ile çelişmektedir.  

Olay yeri incelmesinde daire giriş kapısının çelikten olduğu ve kapı üzerinde zorlama izinin olmadığı, 
daire giriş kapısına 200 cm mesafede holde yerde plastik sap uzunluğu 12,5 cm ve kesici ağız uzunluğu 

14 cm olan kesici kısmı sapından kırılmış kanlı testere dişli ekmek bıçağının olduğu, bu bıçağa 90 cm 

uzaklıkta daire girişine göre karşı tarafta bulunan salon giriş kapısının önünde yerde 1 adet kanlı ağaç 

saplı çekicin bulunduğu, daire girişine göre sol tarafta bulunan mutfakta, mutfak girişine göre karşı 
mermer tezgah üzerinde bir adet siyah saplı ekmek bıçağı takılı olan ağaç bıçaklığın devrik vaziyette 
olduğu ve tezgah önünde yerde bir adet makas ve 2 adet ekmek bıçağının olduğu daire girişine göre sağ 

hol girişinde zeminde holün sağ ve sol yanında bulunan duvar üzerine yayılmış şekilde kan izlerinin 
olduğu. Holde bulunan halının talanmış ve halı üzerinde birinci bıçağa 80 cm uzaklıkta 1 adet kanlı 

kesici ağız kısmı 11 cm, sap kısmı 13 cm olan açıldığında ağız kısmı sabitlenen avcı bıçağının olduğu. 

Holün sağ tarafında bulunan odaya gidildiğinde oda girişinde yerde kanların olduğu, oda girişine göre 
karşı tarafta bulunan karyola önünde maktule Hande Çinkitaş’ın baş kısmı giriş istikametinde üzerinde 

tayt ve göğsüne kadar sıyrılmış tişört olduğu halde, sırt üstü yatar vaziyette ölmüş olduğu, Maktule’nin 

baş kısmının bulunduğu zeminde yoğun şekilde kan birikintisi, yine karyola üzerinde yatak ve çarşafta 

yoğun şekilde kan izlerinin olduğu, Maktulenin baş ucunda kanlı şekilde 2 adet yastığın olduğu ve giriş 
kapısı arkasındaki duvarda yine kan izinin olduğu. Maktule’nin bulunduğu oda da ki karyola altında bir 
adet üzeri kanlı naylon poşetin olduğu, Maktule’nin her iki elinin kanlı ve ellerine yapışık vaziyette saç 

kılları olduğu yine Maktule’nin göbeği üzerinde saç kıllarının olduğu, ayrıca daire girişine göre sağ 
tarafta bulunan holün, sol tarafında bulunan duvarda kanla duvara yapışmış saç kılı olduğu, Maktule’nin 

bulunduğu odadaki karyola üzerindeki yatağın ve çarşafın dağınık kanlı şekilde olduğu, Maktule’nin 

bulunduğu oda camları ile, diğer oda ve müştemilat camlarının kapalı ve sağlam olduğunun görüldüğü, 
olay yerinde bulunan 2 adet bıçak ve bir adet çekiç ile karyola altında bulunan kanlı poşetin, parmak izi 

incelemesi yapmak üzere alındığı diğer kan örneklerinin ilgili karakol görevlilerine teslim edildiği, 

mutfak tezgahı üzerinde ve yerde bulunan bıçaklar ve makas için herhangi bir işlem yapılmadığı, saç 

kıllarının ilgili karakol görevlilerine teslim edildiği, maktule Hande Çinkitaş’ın sağ elinden elde edildiği 
belirtilen 12 adet kıl numunesinin hiç birisinden DNA analizlerine cevap alınamadığı, insana ait saç kılı 

oldukları renk, yapı ve şekil itibari ile maktule Hande Çinkitaş’a ait mukayese vücut kıllarına benzerlik 

gösterdiği kanaatine varıldığı, Maktule Hande Çinkitaş’ın sol elinden elde edilmiş olan 5 adet kıl 
numunesinden 3 adedinden DNA analizine cevap alınamadığı, insan kılı oldukları diğer gövde uç 

yapıları ve renk itibariyle maktule hande çinkitaş’ın saç kıllarıyla benzerlik gösterdikleri bir adet kıl 

numunesinin hayvan kılı olduğu kanaatine varıldığı, bir adet kıl numunesinin DNA analizlerine cevap 
verdiği Maktule Hande Çinkitaş’ın genetik özellikleriyle uyumlu olduğu, maktule Hande Çinkitaş’ın 
göğsü üzerinden elde edildiği belirtilen 7 adet kıl numunesinden 3 adedinin DNA analizine cevap 

vermediği gövde uç yapıları ve renk itibariyle maktule Hande Çinkitaş’ın saç kıllarıyla benzerlik 

gösterdiği, diğer 4 adet kıldan DNA analizi ile cevap alındığı maktule Hande Çinkitaş’ın genetik 
özellikleriyle uygunluk gösterdikleri, olay yeri yatak altında bulunan üzerinde yeni hofinan yazılı 

poşetten elde edilen 1 adet kıl numunesinin insana ait saç kılı olduğu DNA çalışmasına cevap 

alınamadığı gövde uç yapısı ve renk itibariyle maktule Hande Çinkitaş’ın saç kıllarıyla benzerlik 
gösterdiği, olay yeri hol duvarından elde edildiği belirtilen bir adet kıl numunesinin 4 cm uzunluğunda 

açık kızıl renkte zayıf kök yapısı içeren insana ait saç kılı olduğu, renk yapı ve şekil itibariyle maktule 

Hande Çinkitaş, şüpheliler Nezih Çinkitaş, Şehnaz Çinkitaş ve Aşur Ataman’a ait mukayese saç 

kıllarından farklı olduğu kanaatine varıldığı, ancak kök yapısının zayıf olmasından dolayı yapılan DNA 
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analizlerinden cevap alınamadığı, daire girişine göre sağ hol girişi zemin üzerinden, vestiyer dolap 

kapağı üzerinden, olayın gerçekleştiği odada giriş kapısı önümden, karyola altındaki poşet üzerinden, 

oda giriş kapısı duvar üzerinden, karyola tahtası üzerinden, transfer edildiği belirtilen lekelerin ve 
maktule Hande Çinkitaş’ın bulunduğu odanın yatak çarşafından kesilerek elde edildiği belirtilen kumaş 

parçası üzerindeki lekelerin kan lekesi olduğu, insan kanı özelliği taşıdığı, ve DNA analizinde maktule 

Hande Çinkitaş’ın kanı ile uygunluk gösterdiği. Olay yeri hol duvarından elde edilen bir adet kıl 

örneğinin kök yapısının bulunmadığı dolayısı ile STR gen bölgeleri ile yapılan genetik analizler için 
uygun olmadığı, söz konusu kıl örneğinin yapılan mitakondriyal DNA sekanslama analizlerine cevap 

vermediği kayıtlıdır.  Çekiç başından siyah bıçak namlusundan tarafımızca swap bıçağı ile alınan 

sürüntülerden kan reaksiyonu alındığı, hofinan poşet üzerinden alınan ir adet kıldan siyah bıçak sapından 
ve katlanır çakı sapından alınan sürüntülerden kan reaksiyonu alınmadığı, hofman poşet üzerinden 

alınan 1. Ve 2. Kan lekesi ile, çekiç başından tarafımızca alınan sürüntünün DNA profillerinin, Hande 
Çİnkitaş’ın DNA profili ile uyumlu bulunduğu. Diğer tüm numunelerin yapılan mitakondiriyal DNA 

çalışmalarından ise sonuç alınamadığı kayıtlıdır.  

Nezih Çinkitaşın lehine tek ifade kızının yakındaki Nuri Cıngıllı lisesine gittiği ders ve teneffüs 
seslerinin rahatlıkla duyulduğu, ilk ders bitiş zili çaldıktan sonra henüz 2. Ders zili çalmadan maktule 

Hande Çinkitaş’ın kendi evlerine geldiği üzerinde açık gri renkte kapüşonlu uzun kollu bir giysi olduğu, 

kendisinin dış kapıyı açması ile birlikte maktule Hande Çinkitaş’ın elindeki poşet ile kendi dairesine 
merdivenden çıkarak gittiği, bu zamanın teneffüs ve ders zillerine göre sabah 09.00 ile 10.00 arasındaki 

bir saatte olduğu, bunun üzerinden çok vakit geçmeden handenin her gün okula birlikte gittiği 

arkadaşlarından Nazlı’nın geldiği Nazlı’nın Hande Çinkitaş’a ait dairenin zilini çaldığı halde kapıyı 
açmadıklarını söylediği, Hande Çinkitaş’ı gün içinde bir daha görmediğini, şüphelilerden Nezih 

Çinkitaş’ı akşam saatlerinde çocuğun öldürüldüğünü bildirmeye geldiğinde gördüğünü, Şehnaz 

Çinkitaş’ı ise o gün hiç görmediğini, beyan ettiği, kayıtlıdır. Kendi içinde çelişkilidir çünkü vahşi 

cinayetin hiçbir ses duyulmadan ve saldırgan görülmeden üstelik saldırgana iat hiçbir iz bulunmadan 
yarım saat içilendiği iddia edilmiş olmaktadır.  maktülenin bahsedilen arkadaşı ilk derse girmiş olduğu 

için bu ifade yalanlanmaktadır.  

Üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın 15/12/2016 tarihinde 2001/345 soruşturma no ile İstanbul Anadolu 

Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde; cinayetin olduğu gün sabah saat 08.55 ile 09.05 saatleri 
arasında evden çıktığını, çocuğunu hastaneye götürdüğünü ancak muayene ettiremediğini oradan kız 

kardeşine gittiğini kendisine cinayet olayı bildirilene kadar kız kardeşinde oturduğunu, olay günü polise 

ifade verirken Nezih Çinkitaş’ın kendisini suçlayıcı şekilde sözler sarf ettiğini hatta fiziki saldırı 

olabilecek şekilde üstüne geldiğini, eşinin olaydan sonra kendisi ile yaşamaya devam ettiğini hatta bir 
çocukları daha olduğunu ancak son zamanlarda aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle boşanma davası 

açtıklarını, ancak henüz boşanmadıklarını çünkü kendisinin boşanmayı istemediğini eşinin boşanma 

davasını kazanabilmek için kendisi hakkında bu tip suçlamalarda bulunduğunu, Hande Çinkitaş’ın kim 
tarafından öldürüldüğüne dair somut bir tahminin olmadığını, kapıcı Aşur Ataman ile yaptığı 

görüşmelerde Hande’yi olay günü saat 11.00 sıralarında apartman önünde elinde siyah bir poşet ile 

gördüğünü söylediği, Hande Çinkitaş’ın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde, gece altını ıslatmaması 
için bağlı bulunan bezin tespit edildiğini duyduğunu, halbuki Hande olay günü dışarı çıktı ise üzerinde 
bez ile çıkmasının mümkün olmadığını bu nedenle kapıcı Aşur Ataman’ın doğruyu söylemediğini 

düşündüğünü beyan ettiği kayıtlıdır. HTS kayıtları ile Üey annenin ifadeleri yalanlanmıştır.  

KapıcıAşur Ataman’ın karısı ile aynı yönde verdiği ifadesi: 27.12.2016 tarihinde 2001/345 soruşturma 

nolu İstanbul Anadolu cumhuriyet başsavcılığına verdiği ifadesinde; maktule Hande Çinkitaş’ı elinde 
ekmek olan bir poşetle içeri girerken saat 10.00 sularında gördüğü, daha sonra öğle saatlerinde Hande 

Çinkitaş’ın arkadaşlarının kendisini almak için geldiklerini zili çalmalarına rağmen kapının açılmadığını 

eşi Nerimanın dış kapıyı açması üzerine çocukların yukarı çıkıp daire kapısını da çaldıklarını o sırada 
açan olmayınca çocukların ayrıldıklarını, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş’ın her gün öğleye 

doğru handenin evden çıkma saatlerinde eve geldiğini, handeyi kontrol ettiğini ve tekrar işe döndüğünü, 

olay günü Nezih Çinkitaş’ın handeyi kontrol için gelmediğini, olay günü Şehnaz Çinkitaş’ın evden 

çıktığını görmediğini, Nezih Çinkitaş’ı olay günü saat 16.30-17.00 sıralarında gördüğünü kendisine 
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çocuğumu öldürmüşler dediğini beraber yukarı çıkarak Hande Çinkitaş’a ait cenazeyi gördüklerini ve 

polis çağırılması için haber verdiğini, evin dağınık vaziyette olduğunu, koridorda kan lekelerinin 
olduğunu herhangi bir düzeltme, temizleme delilleri yok etmeye ilişkin bir bulgu olmadığını, her şeyin 
olayın hemen sonrasında bırakıldığı şekilde olduğunu fark ettiğini, olay günü apartman içerisinde 

herhangi bir çığlık bağırma yardım isteme gibi bir ses duymadığın bunun dışında olay günü apartmanda 

olağan dışı bir ses de hatırlamadığını, handelerin evine gelip giden kızıl saçlı bir kişi hatırlamadığını, 

handenin üzerinde yatak kıyafetine benzer bir kıyafet olduğunu, ölü halde gördüğü zaman sabahki 
kıyafeti ile aynı olup olmadığını hatırlamadığını, Nezih Çinkitaş’ın gerek apartman giriş kapısının 

gerekse kendi daire kapısının anahtarlarının kendisinde bulunduğunu beyan ettiği kayıtlıdır. Karısı ile 

aynı sebepten çelişmekte ve evde de ekmek ve ekmek poşeti veya Maktulenin kahvaltı ettiğine dair 

izbulunmadığı gibi otopside de maktulenin midesi boş çıkmıştır.  

Tamer Kazak’ın 25.10.2016 tarihinde 2001/345 soruşturma No ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet 

Başsavcılığına verdiği ifadesinde; Nezih Çinkitaş’ın bacanağı olduğunu, Handan Yılmazer ile Nezih 

Çinkitaş’ın ayrılma sürecinde Handan ve Hande’nin eşyalarını almaya gittiğimizde, Hande’nin odasında 

bir adet porno dergi gördüğünü, Hande’nin gerek yaşı itibari ile gerekse tanıdığım karakteri ile böyle bir 
dergiyi tek başına temin edip, odasında bulunduracak biri olmadığını beyan ettiği kayıtlıdır. Çocuğa 

yönelik cinsel istismar olabileceği şüphesini uyandırmıştır.  

Nezih Çinkitaş’ın 07.08.2014 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 

dilekçesinde; olay günü, akşam eve geldiğinde eşi Şehnaz ya da kızı Hande Çinkitaş’ın evde olabileceği 
düşüncesi ile üzerinde ağırlık yapmaması için evinin anahtarlarını evde bırakmayı uygun gördüğünü, 

olay günü eve geldiğimde anahtar olmadığı için dış kapıyı açamadığını, komşularının ziline bastığı halde 

kapıyı açan olmadığını, daha sonra bir başka komşusu Ali Kara’nın zilini çaldığında diyafondan kimin 

geldiğini sorulduğunda kının adını Hande Hande diye seslendiğini bu sırada kapı otomatiğinin 
açıldığını, içeri girdiğinde kapıcı Aşur Ataman’ın karısı Neriman Ataman’ın da iç hole çıktığını, 

kendisine Hande’yi sorduğunu Neriman Ataman’ın Hande’yi görmediğini söylediğini, apartman 

içindeki aramalarına rağmen kızını bulamadığını, nihayet kızını daire içerisinde odasında yatar vaziyette 
ölü bulduğunu, canlı olduğuna dair bir emare görmediğini, 155 POLİS İMDAT’ı aradığını, iddia ettiği 

kayıtlıdır. Kendi lehine olan ifadeler ile çelişecek şekilde kapıcı ile karısının Maktüleyi o gün görmemiş 

olduklarını söylemektedir.  

Aşur Ataman’ın 16.12.2006 tarihinde Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde; olay günü 
apartmanın çevresini süpürürken Hande’yi gördüğünü, sitenin dışına doğru gittiğini, üzerinde ise 
pijamaya benzer kıyafetler olduğunu söylediği, nereye gittiğini bilmediğini, geri geldiğini de 

görmediğini, Hande Çinkitaş’ın öldürüldüğünü akşam saatlerinde Nezih Çinkitaş’tan öğrendiğini, beyan 

ettiği kayıtlıdır. Diğer ifadeleri ile çelişkilidir. 

Nezih Çinkitaş’ın 07.11.2006 tarihinde Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde Aşur 
Ataman’ın polise çelişkili ifadeler verdiği Aşur Ataman’ın yalan söylediğini düşündüğü Münevver ve 

Fuat Akbaş isimli komşularının sürekli olarak eşi Şehnaz’a sen katilsin, sizler katilsiniz, kızı sizler 

öldürdünüz şeklinde iddia ettiklerini, beyan ettiği kayıtlıdır.  

Münevver Akbaş’ın 09.11.2005 tarihinde İçerenköy Polis Merkez Amirliğinde verdiği ifadesinde; 
Şehnaz Çinkitaş’ın Münevver Akbaş’ın çocuğunu bir kaç kez “seni bıçaklarım, öldürürüm” diye 

kovaladığını, Şehnaz Çinkitaş’ın 3 kez çocuğunun topunu kestiğini, çocuğu 10 yaşında olmasına rağmen 

sürekli küfür ettiğini beyan ettiği kayıtlıdır.  

 24.09.2003 tarihli Bila sayılı polis memuru Nimet özer ve Polis Memuru Sadi Kırdar imzalı raporda; 

otopsi yapan uzmanlar ile görüşülmesi neticesinde, boğazı enine bir kulak altından diğer bir kulak altına 
kadar, öldüğü anlaşıldıktan sonra kesilerek boğazlanma süsü verildiği, kanaatinin hasıl olduğu, Nezih 

Çinkitaş’ın ilk hanımı Handan Turgay’dan ayrıldıktan sonra, şu anki eşi Şehnaz ile para karşılığında 

cinsel ilişkiye giren bir kadın olarak başka erkekler tarafından kendisine getirilmiş, hatta Şehnaz 
Çinkitaş’ı Nezih Çinkitaş’a getiren insanların birlikte toplu kaldıkları yapılan araştırmalardan 

anlaşıldığı, Şehnaz Çinkitaş’ın evde porno kasetleri olduğu bu filmleri evde seyrettikleri, ancak Nezih 
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Çinkitaş’ın bu olaya çok rahat baktığı, ancak evde 12 yaşında bir çocuğun olmasına karşın Hande 

Çinkitaş’ın yatmasını beklemediklerini fakat Hande Çinkitaş ile birlikte de izlemediklerini, Hande 
Çinkitaş’ın bu filmleri izlerken kendilerini görmüş olabileceğine dair beyanlarının olduğunu, bildiren 

ifadeler kayıtlıdır.  

Nezih Çinkitaş’ın 10.12.2002 tarihinde Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçesinde; eve 
geldiğinde daire kapısını aralık olarak bulduğunu iddia etmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Labovatuarları Başkanlığının 08.08.2001 tarihli BLS-
2001/6882 uzmanlık numaralı ekspertiz raporunda: tetkik için gönderilen 13 cm uzunluğunda metalden 

mağnul bir tarafı 3x3.4 cm ebatlarında ezici ve bereleyici nitelikte 3.50 cm genişliğindeki diğer tarafı 
ise uç kısmına doğru incelen yapıda bereleyici vasıf taşıyan orta kısmında mevcut yuvaya 31 cm 

uzunluğunda üzerinde karadeniz erçelik sanayi ibareleri okunabilen etiket yapıştırılmış ağaç kabzalı 

çekiç.  

9.8 cm uzunluğunda tek ağızlı oluksuz sivri uçlu sırtı küt namlusunun sol yüzeyinde tırnak yuvası ve 

master nice ibaresi bulunan namlusunun sırt kısmında uçtan geriye doğru 5.5 cmlik meyilli bölümü 
mevcut el yardımı ile açılan ve sapa sabit hale gelen namlusu kabza arkasındaki mandal marifeti ile 

kapana bilen metal üzeri ağaç kaplama kabzalı bıçak. 

13.3 cm uzunluğunda tek ağızlı oluksuz sivri uçlu sırtı küt sol yüzeyinde stanless still japan ibaresi 

bulunan namlusu siyah plastik kabzası bağlantı kısmından kırılmış bıçak.  

Otopsi raporunda:  Ölü katılığının devam ettiği, ölü lekelerinin sırt tabası görmeyen yerlerde oluştuğu, 
anal muayenede post mortem dilatasyon dışında özellik görülmediği, vajinal muayene de vajen ve perine 
de tramvatik herhangi bir lezyon saptanmadığı, hymenienin anülel yapıda, kenarlarının sağlim olduğu, 

saat kadranına göre 8 ve 10 hizalarında kaideye kadar gitmeyen doğal çentikli bulunduğu, fevhasının 

1.5 cm olduğunun saptandığı, saçlı deride sağ oksipitalde 2.5 cm, 4 cm, 2.5 cm, 1 cm boylarında 4 adet 
oksipital orta üst bölümde 3.5cm boyunda bir adet, sağ paryatelde 2.5 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm boyunda 4 

adet, sol frontalde 4 cm, 1.5 cm, 2.5 cm, 1,5 cm boyunda 4 adet, alında orta hatta burun sağında 2 cm, 
boyunda, alın sol yanda orta bölümde 2cm, 1.5 cm, 2 cm boyunda 3 adet sol kaş dış ucunda 1 cm 
boyunda yine saçlı deride frontal orta hattın hemen sağında 2.5 cm, 2.5 cm, 1.5cm ve 4 cm boyutlarında 

4 adet, parieto frontal bölge sağında orta hatta 2.5 cm boyunda 2 adet düzensiz kenarlı altlarında doku 

köprüleri bulunan raddi nitelikte yaralar görüldüğü, boyun sağ yandan sağ sternokleidomastoid kas arka 
kenarından başlayıp larinkse kadar devam eden 7.5 cm boyunda, larinks üzerinden başlayıp boyun sol 

yana doğru devam eden 12 cm boyunda derin kanamalı kesik vasıfta yaralar, larinks üzerinden başlayıp 

sola yukarı devam eden 4 cm boyunda, boyun sol yanda 2 nolu yaranın yaklaşık 1 cm üzerinde 5 cm 

boyunda yalnız cilt, cilt altını ilgilendiren kesik vasıfta yaralar, sağ omuz ön yüzde 4 cm boyunda cilt, 
cilt altını gerektiren kesik vasıfta yara, sağ ön kol iç kısımda el bileğinden al cm yukarıda 4.5x4.5 cm 

boyutlarında bir alanın cilt, cilt altı yağ dokusunun ortadan kalkmış olduğu, kenarları düzgün dış 

kenarında 5 adet 0.5-1 cm boylarında kesik vasıfta yüzeyel yaralar bulunan hafif ekimozlu efekt, sağ 
memenin 5 cm altında 0,5 cm boyunda ksifoidin 5 cm altında 0.3 cm boyunda batın sol alt kenarında 

0,4 cm boyunda, sol dirseğin 5 cm altında 0.4 cm boyunda, sırtta sağ yanda tahminen t-9 seviyesinde 
skapula dış yan kenarında 0.3 cm boyunda, sağ paravertebral hatta tahminen l-1 seviyesinde 0.6 cm 
boyunda cilt, cilt altını ilgilendiren, bir tarafı dar diğer tarafı geniş kesici delici alet yaraları, sırt sol 

yanda skapula iç hizasında tahminen t-10 seviyesinde 1.5 cm boyunda sol memenin hemen altında 2.5 

cm boyunda 14 nolu yaranın hemen altında 4 cm boyunda sağ ön kol ön yüz orta solunda 3.5 cm boyunda 

16 nolu yaranın 4 cm üst iç yanda 0,5 cm boyunda bir açısı dar diğeri geniş kesici delici alet yaraları 
görüldüğü her iki elde tenar bölgelerde tüm distal ve mediyal falankslar üzerinde her iki el sırtında 

çapları 0,5-2 cm arasında değişen ekimozlu cildi sıyrıklar, sağ el 4. Parmak tırnak yatağında parçalanma 

sağ krista iliaka anterior süperior da 4x5 cm boyutlarında ekimoz, sağ dirsek de 2 adet her biri 1.5 cm 
çapında parşömen plağı göründüğü, saçlı deri altında yaygın ekimoz göründüğü, her iki temporal adale 
grubu ve kafa kubbe kemiklerinin sağlam bulunduğu, beyin sol temporal lob alt yanda 1.5x4 cmlik buna 
komşu sol serebellum alt yüzde 2x1.5 cmlik subaraknoidal kanama  görüldüğü, sol akciğer alt ve üst 
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loblarda kesici delici alet yaraları görüldüğü, kalp yüzey boşluk ve kesitlerinde kesici delici alet dışında 

özellik görülmediği, hyoid kemik ve boyun omurlarının sağlam bulunduğu, boyun yumuşak dokuları, 

triod kartilaj korpusu ile vena jugularis interna ve eksternayı tam kat kesmiş olduğu, aletin sol dördüncü 
interpostal aralıktan geçmiş, sol akciğer üst lob ve alt iç kenarını ve perikardı kat etmiş ön yüzden sol 

ventriküle nafiz olmuş ve interventriküler septumu geçerek sağ ventrikül boşluğuna geçmiş olduğu 

aletin 10. İntercostal aralıktan geçip sol akciğer alt lobuna nafiz olduğu, batın boşluğunda serbest kan 

görülmediği, midenin boş bulunduğu anal ve vajinal frottide sipermatazoit görülmediği kanda alkol 
bulunmadığı, sistematik uyutucu uyşturucu analizinde aranan maddelerden hiç birinin bulunamdığı, göz 
sıvısında 11.98mEq/L potasyum bulunduğu, …… kesici delici alet yaraları cilt bulgularına göre yaraları 

oluşturan aletin bir kenarı keskin, diğer kenarı künt nitelikte olduğu, kesik vasıfta yaraların ise aynı 
aletin keskin tarafıyla oluşturulmasının mümkün olduğu, kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı 

Beyin kanaması kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesilmesinden gelişen 

iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği, kayıtlıdır.   

15/01/2001 tarihli Pol-Me Nimet Özer imzalı zaptetme tutanağında olay yeri inceleme ekipleri 

tarafından aynı gün ve Cinayet Büro amirleri ekipleri tarafından bulunamayan ve video çekimlerinde de 
görülmeyen kayıp daire kapısı anahtarının olaydan 10 gün sonra 15/01/2001 tarihinde baba Nezih 

Çinkitaş’ın refaketinde yapılan aramada cesedin başının bulunduğu yerin hemen berisinde bulunduğu 

kayıtlıdır.  Video kayıdında görülmeyen anahtarların sonradan bulunmuş olması olay yerinin bozulmuş 

olduğunun kesin delilidir. 

 İstanbul Valili Emniyet Müdürlüğü’nün 11/01/2001 tarih 2001/EKS.12 sayılı parmak izi incelemesi 

konulu yazısında; olay yerinden elde edildiği bildirilen iki adet bıçak, bir adet çekiç ve kanlı naylon 

poşet üzerinde yapılan inceleme neticesinde parmak izi tespit edilemediği kayıtlıdır. Hâlbuki bu aletler 
ev içinde günlük olarak kullanılan aletlerdir. Baba, üvey anne ve maktulenin parmak izlerinin üzerinde 

bulunması gerekirdi.  

Komşu Esma Filizkaya’nın 31/01/2001 tarihinde Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde: 
Evlerinde otururken kapı zilinin çaldığını, annesinin mikrofonu kullanarak kim o diye sorduğunu, Nezih 

Çinkitaş’ın mikrofondan iki kere Hande, Hande diye seslendiğini annesinin oturma odasına geçerek 
anne ne oldu diye sorduğunda annesinin Nezih Bey içti galiba bu güne kadar bize hiç Hande diye 
seslenmiyordu dediğini, Nezih Çinkitaşın içeri girdiğini hatta elinde su bidonu ve ekmek gördüğünü 

söylediğini, sesler duymaları üzerine dışarı çıktıklarını, Kapıcı Aşur ve Hülya isimli komşularını 
gördüklerini, Hülya’nın alttaki komşunun kızını kesmişler demesi üzerine alt kata indiklerini ve Nezih 

Çinkitaş’ı kendi evinin koridurunda elinde telefonla gördüklerini ne oldu demeleri üzerine Nezih 

Çinkitaş’ın her iki elini açıp normal bir şekilde ablacığım kızımı kesmişler dediğini, Komşulardan 

Azime’nin içeri girip bir bakalım kız yaşıyor mu dediğini, Nezih Çinkitaş’ın ise kollarını uzatarak içeri 
girmeyin dediğini yaklaşık on dakika sonra ise gelin bakın belki kızım yaşıyordur dediğini komşuların 

içeriye girdikten sonra çoktan ölmüş dediklerini, Sorulan soru üzerine saat 12:00 ve saat 14:30 sularında 

iki kere Hande Çinkitaş’ın oturduğu kata, kapıları karşılıklı olan arkadaşı İpek’i görmeye gitiiğini ve bu 
saatlerde Hande Çinkitaş’ın daire kapısının kapalı olduğundan kesinlikle emin olduğunu beyan ettiği 

kayıtlıdır.  

 Şahit  ifadeleri ve Babası Nezih Çinkitaş’ın itiraflarından pornografik içerikli yayınların Maktüle Hande 

Çinkitaş’ın erişimine açık bir şekilde beraber yaşanılan ev içinde bulundurulduğu, Hande Çinkitaş’ın 

ortak yaşanılan evde bulunduğu saatlerde pornografik film seyredildiği ve ihmal yolu ile olsa dahi aynı 
ev içinde yaşayan ve bakımından sorumlu olan Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Çinkitaş tarafından  küçüğün 

pornografik yayın seyrettirilmesi sureti ile cinsel istismara uğratıldığının kabulü gerekmektedir.  

Otopsi Raporunda Göz içi sıvısı Potasyum miktarının 11.98 mEq/L bulunduğu gözlenmektedir. Göz içi 

sıvısı Potasyum miktarı postmortem intervali (ölüm sonrası geçen zamanı) saat cinsinden hesaplamak 
için kullanılan bir parametredir (17). Farklı formülasyonlarla farklı sonuçlar alınabildiğinden; artı, eksi 

5 saat gibi yüksek yanılma payı içerdiğinden güvenilmez bulunmakta, rutin uygulamaya sokulmamakta 

ve ancak vakaya özel olarak kullanılabileceği belirtilmektedir.  En yaygın olarak kullanılan Sturner 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 52 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

formülü Maktüle Hande Çinkitaş’tan elde edilen göz içi sıvısı Potasyum miktarına uygulandığında 

sonuç 46 saat olarak bulunmaktadır (18). Konu ile ilgili rastgele üç farklı formül uygulandığında ölümün 

üzerinden Madea formülüne göre 33 saat, Zhou formülüne göre 38 saat, James formülüne göre ise 33 
saat geçmiştir (19, 20, 21). Otopsi raporunda saat belirtilmemiş olmakla beraber Morg ihtisas dairesine 

bir gece önce gelen cenazelerin otopsilerinin, öğle namazına yetiştirilebilmeleri amacı ile, sabah saat 

11’den önce bitirilmiş olmaları rutin uygulamadır. Tedbiren göz içi potasyum sıvısı alınma saatini 

05/01/2001 tarihinde saat olarak 11.00 kabul eder isek  Sturner formülüne göre ölüm 2 ocak günü 
yanılma payı ile akşam 18:00’de gerçekleşmiştir. Zhou formülüne göre ölüm cesedin bulunmasından 

bir önceki gece (3 0cak) saat 21 sularında gerçekleşmiştir. 5 saatlik yanılma payını işletir isek ölüm gece 

21 ila sabaha karşı 1 arasında gerçekleşmiştir. Madea ve James formülleri uygulandığında ise ölüm 
sabaha karşı (4 ocak) 2 sularında gerçekleşmiştir. 5 saatlik yanılma payı ile ölüm sabaha karşı 2 ila sabah 

7 arasında gerçekleşmiştir. Tüm ilgili formüllerin ölüm saatinin otopsi saatinden en az 30 saat öncesine 

işaret etmesi Maktule’deki  ölü lekeleri ve ölü katılığı gibi diğer postmortem bulgular ile de 

çelişmemektedir.    Otopsi esnasında elde edilen göz içi sıvısı potasyum konsantrasyonu  ölçümüne göre 

küçüğün ölümünün en geç 04/01/2001 tarihi sabah 7’den önce gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir.  

Başın harici muayenesinde 15 adet raddi (künt travmatik) yara mevcuttur. Yara boyutlarının 4 cm’e 

kadar varmasından ve cildin açılarak alttaki sinir doku köprülerinin görünür hale gelmesinden yüksek 

oranda kuvvet uygulandığı anlaşılmaktadır. Nitekim beyin dokusunu örten zarlarda kanama görülmesi 
de yüksek oranda kuvvet uygulandığının delilidir. Yüksek kuvvetle uygulanması ile oluşmuş 15 adet 

raddi yaraya rağmen temporal adale gruplarının ve kafatası kemiklerinin sağlam bulunması ise söz 
konusu kuvvetin nispeten esnek dokulu, metalik yapıda olmayan ve sert köşeleri bulunmayan bir cisim 
tarafından uygulanmış olduğunun delilidir. Halbuki İstanbul valiliği Emniyet Müdürlüğünün 

11/06/2017 tarihli 2001/345 soruşturma numaralı evrakında olay yerinde ucu kanlı bir çekicin 

bulunduğu kayıtlıdır. Çekicin kanlı başı metal yapıda ve keskin kenarlıdır. Kafa bölgesinde bulunan 

raddi yaraların olay yerinden temin edilen metalik başında Hande Çinkitaş’ın kanı bulanan çekiç ile 

meydana gelmediğinin kabulü gerekmektedir.   

3- Harici yaraların incelenmesinde tüm yaraların bir tarafı keskin bir tarafı künt kesici delici alet 

tarafından yapıldığı ve kesik vasıftaki yaraların da aynı aletin keskin kenarı ile gerçekleştirildiği 

kayıtlıdır. Otopside yaraların değerlendirilmesinden saldırının tek bir kesici delici aletle 
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Halbuki İstanbul valiliği Emniyet Müdürlüğünün 11/06/2017 tarihli 

2001/345 soruşturma numaralı evrakında olay yerinde üzerinde her ikisinde de Hande Çinkitaş’a ait kan 
tespit edilen birisi sapından kırık testere ağızlı ekmek bıçağı, diğeri ise tamamen farklı özellikte avcı 

bıçağı olmak üzere her ikisinin sapında da kan bulunamamış iki adet bıçak olduğu kayıtlıdır.  Bıçaklar 
farklı özelliklerde olduklarından eğer maktule üzerinde her ikisi de kullanılmış olsa idi iki farklı kesici 

delici alete ait yara izleri otopside saptanacaktı. Cinayette tek bıçak kullanıldığı halde iki farklı bıçağın 

aralarında 80 cm uzaklık olduğu halde her ikisinin de namlu kısımlarının Maktule Hande Çinkitaş’a ait 

kana bulanmış olarak bulunması olay yerinin yanıltma amaçlı düzenlenmiş olduğunun delilidir.  

 4- Vücut ve boyunda bulunan dördü tek başına öldürücü nitelikteki 17 adet kesici delici alet yarasına 

rağmen her iki bıçağın sapında da üstelik bir tanesi sapı kırılacak kadar zorlanmışken, hiç kan 

bulunamamış olması bıçak saplarının kanı degrade edici (çamaşır suyu benzeri) bir madde ile 

temizlenmiş olduğu veya her iki bıçağında olayda kullanılmamış olup sadece namlu kısımlarının 

Maktüle Hande Çinkitaş’ın kanına bulaştırılıp olay yerine bırakılmış olduklarının delilidir.   

5- İncelenen görgü şahidi ifadelerini birbirini yalanlar niteliktedir. (birisi  doğru kabul edildiği taktirde 

diğerlerinin gerçeğe aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir) Olay yerinde bulunmuş olan suç aletleri 

otopsi bulguları ile uyuşmamaktadır. Daire girişinde sağ hol zemininde ve girişteki her iki duvara 
yayılmış halde kan bulunduğu halde maktülenin bulunduğu odanın girişine kadar olan koridor ve bu 

koridor üzerindeki halıda kan bulunmamış olması, maktule üzerinde sırt bölgesi de dahil 32 adet 

kanamalı yara bulunması ile bağdaşmamaktadır. Maktulenin kendi yatağında, kullandığı yastıklarında 
ve çarşafında yoğun kan bulunması oysa cesedinin yerde bulunması ve yerde hemen yanı başında yerde 

bulunan ütü masasında hiç kan bulunmaması saldırının maktüle yatağında yatarken gerçekleştiği, ölmek 
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üzere iken yere yerleştirildiği ve cesetten elde edilen kanın hol girişine ve duvarlara serpiştirildiğinin 

delilidir.  Otopsi bulguları, olay yeri incelemesi ve şahit ifadelerindeki çelişkiler birlikte 

değerlendirildiğinde; Hande Çinkitaş’ı son kez gördüğünü iddia eden ve cinayet saatini 4 ocak 2001 
tarihinde sabah 10:00 ila 11:30 arasında olması gerektiğini tespit eden şahit ifadelerinin bilimsel delile 
aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Tüm yukarıda belirtilen ayrıntılar 16 sene dosya kapsamında mevcut iken 

her hangi bir ilerleme kaydedilememiş. Cinayet reality showda ele alınmaya başladıktan sonra 

televizyon programı dökümleri incelenerek dosya tekrar ele alınmış üvey anne ve babanın geçmişe 
yönelik telefon kayıtları incelenerek ifadeleri ile cinayet günü hareketlerinin çeliştiği bulunmuş. Yeni 

bulunmuş DNA inceleme teknikleri devreye sokularak olay yerinde bulunan bıçaklardan birinin ağız 

kısmında Babanın kanına ait materyal saptanmıştır. Üvey anne ve baba tutuklu olarak cinayet şüphesi 

ile yargılanmaktadırlar.     

 

BÜŞRA & TUĞÇE CİNAYETİ 

 Balıkesir'in Savaştepe İlçesi’ne bağlı bir köyde, 21 Mart 2006 tarihinde, okula gitmek üzere evden 
çıktıktan sonra kaybolan 44 gün sonra bir menfezde cesetleri bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki 

Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım cinayeti 11 yıl boyunca çözümsüz kalmıştır. 

Katile dair eldeki tek delil küçüklerden birisini tırnak altı sürüntüsünden elde edilen bir erkeğe ait DNA 
örneğidir. Küçüklerin kaybolduğu köy ve komşu köylerdeki tüm erkeklerin DNA ları ile karşılaştırılır 

hiç birisi uymaz. Olaydan seneler geçtikten sonra küçük çocuğa cinsel saldırı suçundan hapis yatmakta 

olan bir mahkumun DNA’sının rutin inceleme sırasında baba soyundan gelen bir kişi tarafından 
cinayetin işlendiği ortaya çıkar. Mahkumun tüm baba soyu incelenir hiç birisi uyuşmaz. Bu kişi 

Bulgaristan göçmeni olduğundan Bulgaristan’da yaşayan akrabalarına ulaşılma çalışmaları yapıldığı 

safhada iken Reality show’da cinayet  gündeme getirilir.  

Programın adli tıp danışmanı dosyayı incelediğinde Occam’ın usturası prensibi gereği en büyük 

olasılığın DNA incelemelerinde bir hata yapılmış olması olduğunu fark eder. Bir adli genetik 
uzmanından yardım alarak DNA incelemelerinin denetlenmesini sağlar. Tekrar inceleme sonucu 

raporun hatalı olduğu ve katilin DNA örneği incelenen mahkum ve erkek kardeşi olduğu ortaya çıkar.  

İlk raporda yapılan hata şudur: Öldürülen iki kız çocuğu 44 gün boyunca birbirlerine bağlı olarak bir 

naylon torbanın içinde çürüme bırakılmış durumda bulunmuştur. Bunun sonucu olarak çürüme sıvıları, 
dolayısı ile DNA ları birbirine karışmıştır. Tırnak altından elde edilen DNA örneğinde hem ikinci kızın 

DNA’sı hem de iki farklı erkeğe ait DNA bulunmaktadır. Erkekler de kardeş olduğunda DNA’ları %50 

idantiktir. İlk rapordaki yanlış tanıya bu durum sebep olmuştur. İkinci kıza ait DNA çalışması elimize 

mevcut olduğundan, ayıklama yapılmış ve elde kalan Kısmın iki erkek kardeşe ait olduğu ortaya 
çıkartılarak birbirinden ayrılması başarılmıştır. DNA örneklerinden biri mahkuma ve erkek kardeşine 

uymuştur. Bunun üzerine bu iki kişi cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanmaya başlanmıştır. 

Yargılanma esnasında telefon kayıtları incelenen kişilerin bölgede ikamet etmedikleri halde cinayet 

günü, cinayetin işlendiği köyde bulundukları da ortaya çıkmıştır. 

Sonuç:  

Çözülmemiş bir cinayetin maktül yakınlarına ve topluma yükü çok ağırdır. Maktül yakınları ağır 

psikolojik sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalırken, toplumda da birlik ve güven duyguları zedelenir. 

Yukarı da anlatılan birisi 11 diğeri 16 yıldır çözülemeyen ve kurbanlarının masum çocuklar olması 

dolayısıyla kamuoyunu daha fazla etkileyen iki cinayet vakasının da çözülmesi kamuoyu ile kurulan 
doğru bilimsel iletişim sayesinde gerçekleşmiştir. Vakalar hakkında ki ilgi doğru şekilde yönlendirilerek 

oluşan toplumsal baskı karar vericilerin harekete geçmesine sebep olmuştur.  

Toplumsal sorunlara yönelik bilimsel yaklaşımların bir ders ciddiyeti ile değil insanların eğlence amacı 

ile izlediği programlarda verilmesinin sonuç sağladığı görülmektedir. Nitekim pek çok ülkede 
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“infotainment” kavramı kullanılarak benzer programlar yapılmaktadır. Ülkemizde ana akım  medyada 

maalesef henüz infotainment kavramı yerleşik değildir.  

Bu sebeple halka yönelik bilim iletişiminin (Public Science Communication) Türkiye’de etkili olup 

olmadığına dair daha çok çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: “Reality Show” , “Adli Tıp” , “science communication”  
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ÖZET 
Sanayi devriminin etkileri toplumun pek çok alanını ciddi şekilde değiştirmiştir. Makineleşmenin 

yaşama dâhil olması, yeniden şekillenen toplumun tüketim hızını etkilemiştir. Grafik Tasarım alanında 
da, tüketim hızına yetişmek için Bilgisayar programları kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Grafik 

Tasarım eğitimi de teknoloji tabanlı değişime ayak uydurmuştur. 
Bauhaus Okulu’nun tasarım eğitimine olan yaklaşımı günümüz tasarım alanlarının temelini 
oluşturmaktadır. Grafik Tasarım eğitiminde verilen “temel tasarım prensipleri” hâlâ Grafik Tasarım 

öğrencilerine anlatılmakta ve bu yaklaşımla üretimde bulunmaları beklenmektir. Ancak tüketimin 
günümüze doğru gittikçe hız kazanması ve teknolojinin de ileri düzeylerde oluşu, tasarım disiplininde 
temel olan öğretileri göz ardı edip hızla sonuca varmamız koşulunu ortaya çıkarmıştır. Böylece Grafik 

Tasarım alanında sunulması gereken ana tema yerine, hızla sonuca varılmak istendiği görülmektedir. 
Bu çalışmada Bauhaus ekolünden yola çıkılarak öğrencilere grafik tasarım eğitiminin verilmesi temeli 

oluşturulur. Öğrencilere Bauhaus Okulu yaklaşımı ile tasarım prensipleri ve sanat yaklaşımı kapsamında 
bir eğitim süreci verilmesi planlanmıştır. Bu süreç aynı zamanda uzaktan eğitim döneminde olduğu için 

uzaktan eğitimin yüz yüze olan eğitime kıyasla olabilecek Olumlu veya olumsuz etkileri üzerine 
gidilmiştir. 
Uzaktan eğitim sürecinde önlisans 2.sınıf Grafik Tasarım bölümü Baskıya Hazırlık dersi öğrencileri ile 

yaptığımız çalışmada vize ve finale kadar 2 süreç belirlenmiştir. Belirlenen bu iki sürecin ve üretimlerin 

benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuştur.  
Bu araştırmada literatür taramaları ve veri toplama aracı ile ilgili sınırlılıklar çerçevesinde öğrencilere 

sorular yöneltilerek anket çalışması yapılmıştır. 
Sonuç olarak yüzyüze eğitimin, alınan bilgi sürecinde öğrencinin birebir deneyimleyerek kazanım 

sağladığı kısımlarda daha gerekli ve önemli iken, günümüzde bilgisayar programları ile yapılan 
çalışmaların uzaktan eğitim ile de devam edebileceği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, Sanat eğitimi, Uzaktan eğitim. 
 

ABSTRACT 
The effects of the Industrial Revolution have seriously changed many areas of society. The inclusion of 
mechanization in life affected the consumption rate of the reformed society. In the field of graphic 
design, programs have also begun to be used to keep up with the speed of consumption. Thus, Graphic 
Design Education has kept pace with technology-based change. 
Bauhaus school's approach to design education is the basis of today's design fields. The “basic design 
principles” given in graphic design education are still explained to graphic design students and are 
expected to be in production with this approach. But the fact that consumption is accelerating towards 
the present day and technology is also at an advanced level has led to the condition that we ignore the 
teachings that are fundamental in the design discipline and quickly come to a conclusion. In this way, 
instead of the main theme that should be presented in the field of graphic design, it seems that it is 
necessary to quickly come to a conclusion. 
In this study, the basis of providing graphic design education to students is established based on 
Bauhaus school. It is planned that students will be given an educational process within the framework 
of the Bauhaus school approach and the design principles and the art approach. Since this process is 
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also in the period of distance education, the positive or negative effects of distance education compared 
to face-to-face education have been examined. 
Associate in distance education 2.in our study with students of the preparatory course of the Graphic 
Design Department of the classroom, 2 processes were determined until the visa and final. Similar and 
different aspects of these two processes and productions were emphasized. 
In this study, a survey study was conducted by asking questions to students within the framework of 
limitations related to literature surveys and data collection tools. 
As a result, it has been determined that while face-to-face education is more necessary and important 
in the parts where the student gains by one-to-one experience in the information process received, the 
work done with computer programs today can continue with distance education. 
 
Keywords: Graphic design, Art education, Distance education. 
 
 
Giriş 

Sanayi devrimi ile değişen dünyaya ayak uydurmak için, pek çok alanda değişikliler meydana gelmiştir. 

Bu doğrultuda makineleşme yalnızca gündelik yaşamı değil Sanatı ve Sanat eğitimini de etkilemiştir.   

1919 yılında Almanya Weimar’da kurulan ancak çeşitli nedenlerle kapatılıp tekrar tekrar açılan 

Bauhaus,  1933 yılında Berlin’de kurulur. Bauhaus’un eğitim anlayışının uygulamalı sanatlar ve güzel 

sanatların arasındaki duvarların kaldırılarak karşılıklı etkileşime uygun bir ortam amacında olduğu 
görülür(Artun, 2017, 17). Itten ve Albers gibi hocaların verdiği Temel Tasarım dersi öğrencileri bireysel 

tasarımlarına geçmeden önce soyutlama ilkeleri konusunda eğitilmeliydi. Aynı zamanda heykel 

üzerinden desen dersleri yerine form çalışmaları ile oluşan kompozisyon becerileri ve öğrencinin 

kullanacağı malzemenin özelliklerine dayalı tasarım becerileri geliştirmeleri amaçlanmıştı(James-
Chakraborty, 2019). 

Bauhaus’ta temel tasarım eğitimi alan öğrenciler ilgili atölyelere dağılıp temel tasarımda öğrendikleri 

soyut sanatı alanları ile birleştirip tasarlıyorlardı.Bu okula gelen öğrencilerin geleneksel bir sanat olan 
resim eğitimini alıp gelmeleri ve okul eğitiminde dönemin ünlü soyut sanatçılarının ders vermesi önemli 

bir detaydır.  

Bauhaus kurucularından Gropius’un tasarım eğitimi için yaptığı reformlarla 20.yy’da pek çok sanat, 
tasarım ve mimarlık eğitiminin de temellerini oluşturmuştur. Bu eğitime göre öğrencilerin özgür hislerle 

yaptıkları tasarım süreci eğlenceli hale de getirilerek sanat ve makinenin birleşmesi hedefinin tümüyle 

makineleşmesini engelliyordu(James-Chakraborty, 2019). Bu da sanat ve tasarımın estetik olmasını 

sağlıyordu.  

Yöntem ve Veri Analizi 

Bu kısımda çalışma yönteminde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama teknikleri ve 
verilerin analizlerine yer verilmiştir. 

Bu araştırmada konu ile ilgili teorik bilgilere literatür araştırmaları ile ulaşılırken konuya özel olarak 

geliştirilen veri toplama aracı ile konu ile ilgili sınırlılıklar çerçevesinde önlisans - Grafik Tasarım 

bölümünde Grafik Tasarım eğitimi alan öğrencilere yönelik sorular tespit edilmiştir. 

Anket içinde bazı sorular kapalı uçlu sorular olarak yöneltilmiştir. Soruların kapalı uçlu olması ile veri 
toplama aracındaki anlam netliğini sağlamak, diğer anlama neden olabilecek anlam farklılıklarını 

ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin “evet/hayır” cevapları ile doğrudan cevaba 

ulaşmak hedeflenmiştir. 

Bazı soruların yorum cevabı içermesi, öğrencinin gelişim sürecinde kendinde tespit ettiği deneyim 

farkının ne nitelikte olduğu ile ilgili içsel sorgulamalarını barındırır. 

Tutum ölçeğinde 4 adet soru sorulmuştur. Tutum ölçeğindeki ifadeler “tamamen katılıyorum”, “oldukça 
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katılıyorum”, “orta derecede katılıyorum”, “az katılıyorum” ve “hiç katılmıyorum” biçiminde likert tipi 
beşli derecelendirme ölçeği değerlendirme için kullanılmıştır. 

Bu araştırma için gerekli olan veriler gerekli alanlara ilişkin literatür taraması ve araştırmanın amacına 
uygun olacak şekilde geliştirilen veri toplama aracıyla elde edilen bulgular olmak üzere iki kaynaktan 
sağlanmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’dur. Araştırmanın örneklem grubunu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım bölümü Baskıya Hazırlık 

dersi öğrencileri oluşturmaktadır. 2019-2020 güz dönemi baskıya hazırlık dersi vize ve final ödevleri ile 
birlikte 1.öğretim, 2.öğretim ve geçmiş yıllarda bu dersten başarısız olup dersi tekrar alan öğrenciler 

olmak üzere toplam 149 öğrenciye ders ve süreç değerlendirmesi niteliği kapsamında anket çalışması 

uygulanmıştır.  

Bulgular ve Yorumlama 
Bir dönemlik ders sürecinde olan ‘Baskıya Hazırlık’ dersi kapsamında baskı yöntemlerinin neler olduğu 

üzerine detaylı bilgi ve deneyim aktarımı planlanmıştır. Baskıya hazırlık dersi vize, final ve bütünleme 

olmak üzere 3 aşamalı teslim mevcuttur. Bütünleme sınavı final tesliminin aynısı olup teslim konusunda 
sıkıntı yaşayan öğrenciler içindir. Vizeye kadar geleneksel baskı yöntemlerinin neler olduğu ve bu 
baskıların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi aktarımı yapılır. Vizeden finale kadar olan süreçte ise modern 

baskı yöntemi üzerinde durulur. Böylece öğrenciler bir dönemlik ders sürecinde baskı yöntemlerinin 
başlangıcı ve günümüzde gelinen baskı yöntemi üzerinde öğrencilerin deneyim sahibi olmaları 

hedeflenir. 

Vize Sınavına kadar süreç yaklaşımı 

Baskıya hazırlık dersi içeriğinde geleneksel baskı yöntemleri, ana başlık ve alt başlıklar dâhilinde 
değerlendirilmiştir. Uzaktan eğitim süreci dâhilinde başlayan ders döneminde geleneksel baskı 

yöntemleri hakkında, internet ortamında videolar gösterilerek öğrencilerin bilgi sahibi olması 

amaçlanmıştır. Öğrenciler bu süreçte birebir deneyim gerçekleştiremeyip sadece izleyerek ve 
yorumlamalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışmıştır. 

Öğrencilerin vize ödevlerinin baskı yöntemlerinden birini seçerek belirledikleri tasarımı baskı 

yapmaları, final ödevlerinin ise bir bilgisayar programı olan Indesign dâhilinde bir kitap kapağı tasarımı 
olacağı dönem başında derste ifade edilmiştir. Vize ödevi ile öğrencilere; "Vizeye kadar tıpkı birer 

sanatçı gibi, vizeden sonra finale kadar tıpkı birer grafik tasarımcı gibi yaklaşmanız gerekmektedir.” 

şeklinde yaklaşmaları hatırlatılmıştır. Ancak daha sonra öğrencilere tek ve ortak bir baskı yöntemi 
duyurulmuştur. Çünkü içinde bulunduğumuz pandemi döneminde öğrencilerin her baskı yönteminin 
gerçekleştirilmesi için uygun koşul ve malzemeye rahatlıkla ulaşamayacağı düşünülmüştür. 

Öğrencilerin pandemi dönemindeki aksaklıklardan kaynaklı olarak tek bir baskı şekli öngörülürse, 

belirlenen baskı yöntemine ulaşımın zor olacağı değerlendirilmiştir. Bundan dolayı her öğrencinin ortak 
bir baskıya yönelmesi yerine ulaşabilecekleri veya yapabilecekleri baskı yöntemini seçmeleri 

konusunda serbestlik verilmiştir. Hatta kırsal kesimde veya koşullar anlamında geniş olanaklara sahip 

olmayan öğrenciler için de kendilerinin evde kendi kendine bir baskı yöntemi oluşturabileceği üzerinde 

durulmuştur. Bu öğrenciler evde var olan malzemeleri ile kendileri bir yöntem oluşturarak yaptıkları 
tasarımları öznel baskı yöntemiyle baskı yaparak deneyimlemeleri sağlanmış olması düşünülmüştür. Bu 
süreçleri tam olarak tanımlayabilmek adına rapor çalışması oluşturulmuştur. Bu sayede öğrencilerin ne 

tür baskı yöntemlerini deneyimlediklerini de belirterek tasarıma giden yoldaki süreçleri konusunda 
detaylı bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır.  

Öğrenciler dönem başında vize ve final ödevlerinin kapsamını ve kendilerinden beklentiler konusunda 

bilgilendirilmiş olup detay konusunda yaklaşan ödev haftalarında tam bilgi sahibi olacakları 
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belirtilmiştir.  

Öğrenciler genel olarak çizimlerinin üzerinde düşünmeden “-ben böyle bir şey yapmak istedim.” 

şeklindeki yaklaşımları üzerine öğrencilere cesur davranmaları gerektiği üzerinde konuşulmuş, taslak 
çalışmalar üzerine tek tek konuşularak kişisel çalışmalarında neler yapabilecekleri, çalışmalarına nasıl 

yaklaşabilecekleri ile ilgili fikirler verilmiştir. 
Toplam 8 haftayı içeren ders süreci sonunda, Vize teslimi yapılmıştır. Vize anket sayısı; 85 öğrenci 

1.öğretim, 64 öğrenci 2.öğretimden olmak üzere toplam 149 öğrenciden 86 öğrencinin ankete geri 
dönüşlerini içerir.  Vize teslimi sonrası arta kalan 6 hafta içinde Indesign programına anlatılmıştır. 

 

 
Tablo1. Öğrenci Dağılımı 

 
Vize anketine katılan katılımcılardan toplam 86 katılımcının 39’u Erkek, 47’si kızdır.86 katılımcının 
öğrenim çeşidine baktığımızda 54’ü 1.öğretim ve 32’si 2.öğretim öğrencisi olduğu görülmektedir. Bu 
oran katılımcılardan yaklaşık %60’ı 1.öğretim ve %40’ı 2.öğretim olarak karşılık bulur. 
 
 

 
Tablo 2. Vize anketi “yaşanılan yer” öğrenci dağılımı 

 

Vize anketinde, yerleşim yeri olarak katılımcıların 68’i şehirde 13’ü ilçede ve 4 tanesi de köyde 
yaşadığını belirtmiştir. Burada şehir merkezindeki ilçelerde ikamet eden katılımcılar da şehirde yaşayan 

grubuna dâhil edilmiştir. Burada amaç katılımcının eğitim için gerekli olan araç-gereçlere olan yakınlığı, 

sağlıklı internet alımı gibi katılımcının yaşadığı yerin konumundan kaynaklı sorunları tespit 
edebilmektir.  

Derslere bağlanılan ağlarda 72 kişi wi-fi kullandığını, 6 kişi cep telefonlarının mobil ağlarından 

yararlandığını ve 8 kişi de hem wi-fi hem de mobil ağlardan yararlandığını belirtmiştir.  Yaşanılan yer 
dağılımı ile birleştirildiğinde wi-fi ağının pek çok alana rahatlıkla ulaşıldığı görülür. Ancak bazı 

katılımcılar wi-fi’ye sahip olsalar bile çekim gücü sorunlarından cep telefonlarının mobil ağlarına 
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başvurmuşlardır. 
 

 
Tablo 3. Vize anketi “derslere bağlanılan ağlar” öğrenci dağılımı 

 
Katılımcıların mezun oldukları liselere bakıldığında 49 kişinin meslek lisesi, 4 kişinin teknik lise, 3 

kişinin açık lise, 11 kişinin özel lise, 4 kişinin imam hatip lisesi, 14 kişinin anadolu lisesi ve 1 kişinin 

mesleki teknik lise çıkışlı olduğu görülürken katılımcılardan hiçkimse güzel sanatlar lisesi çıkışlı 

değildir. Ancak katılımcılara kurslara gidip gitmedikleri, gittiler ise bu kursların ne kursu olduğu 
sorulduğunda 31 kişinin hiçbir kursa gitmediği, 10 kişinin çizim kursuna katıldığı, 18 kişinin çizim 

kursu hariç başka kurslara katıldığı görülürken 26 kişi bu soruyu cevaplamamıştır. 

Katılımcılara bu dersi daha önce alıp almadıkları sorulduğunda ise 78 kişi ‘hayır’ cevabı verirken 4 kişi 
lise derecesinde bu dersi aldığını, 2 kişi önlisans derecesinde daha önce aldığını belirtmiştir. 2 kişi ise 

soruyu cevapsız bırakmıştır.  

Öğrencilerin tasarım süreçleri ile ilgili teslim ettikleri raporları üzerinden süreçleri değerlendirilecektir. 

Öğrenci vize ödev raporu örneği-1 

Öğrenciler, teslim için kullandığı raporda tanımlanan kısımlara açıklamalarda bulunmuşlardır. Raporda 

belirtilen: baskı için kullanılan tasarımın konusu kısmına“Kıraathanede ömrünü çürüten yaşlılar. 

Kıraathanelerde olan vakit kaybı ve insanların bir yarar sağlamaması.” şeklinde açıklama yapmıştır. 
Örnek olarak ele alınan ilk öğrencinin taslak aşamaları şu şekildedir; 

 

      
Görsel1-2. Öğrenci Vize Raporu, Taslak Aşamaları 

 
 

Öğrenci “seçilen baskı yöntemi” kısmına “Linol baskı. Çünkü tasarımın kendini burada daha çok 

göstereceğini düşündüm” şeklinde cevaplayarak seçtiği baskı yöntemini neden seçtiğini de eklemiştir. 
Öğrenci aynı zamanda “Baskıda kullanılan malzemeler” kısmına “Linol tabaka, Linol baskı mürekkebi, 

merdane, oyma bıçakları, oklava” şeklinde belirterek, seçilen geleneksel baskı yönteminin olması 

gereken baskı sürecini evde mevcut olan nesnelerle tamamlamaya çalışmıştır. 

0

20

40

60

80

Derslere Bağlanılan Ağlar

Derslere
Bağlanılan
Ağlar



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 61 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

 

 
Görsel3-4-5. Öğrenci Vize Raporu, Baskı Oyma Aşamaları 

 
 

 
Görsel6-7. Öğrenci Vize Raporu, Baskı Oluşturma Aşaması 

 

 
Görsel8. Öğrenci Vize Raporu, Tasarımın Baskı Hali 

 

 

Görsel9.Öğrencinin anket çalışmasında likert sorulara cevapları 
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Vize sonrası anket çalışmasında, tutum ölçeğinde (Görsel9) öğrencinin “ders sürecinde zorlandım” 

kısmını orta derecede belirttiği görülür. Öğrenci mezun olduğu liseyi meslek lisesi olarak belirtmiştir. 

Aynı zamanda gidilen kurslar için “matematik kursu” şeklinde verdiği cevapla öğrencinin herhangi bir 
çizim kursuna gitmediği görülür.Anket içi sorulardan “Bu dersi daha önce aldınız mı?”sorusuna “hayır 

almadım” cevabını vermiştir. Aynı zamanda anket açık uçlu sorularında; “Ders sürecinden 
beklentileriniz neydi?” sorusuna“-El becerim ve zihnimde kendi yaratıcığımı kazanmak.” şeklinde 

cevaplamıştır. Öğrenci, “Ders sürecinden edindikleriniz nelerdir?” sorusuna “-Artık her şeye daha 
sanatsal ve objektif bakmak”cevabını vermesiyle öğrencinin sanatsal bakış açısında farklılıklara 

ulaştığımız görülür. “Bu dersin(vize ödevi) sizin yaratıcılığınızı olumlu etkilediğini - geliştirdiğini 

düşünüyor musunuz? / Nasıl?” sorusunuöğrenci, “-Evet düşünüyorum. Basit çizgiler basit çalışmalar 
yerine kendi güvenimi edinip yeni tasarımlar ortaya koymak beni mutlu etti.” şeklinde açıklamıştır. 

Öğrenci, “Bu dersin (vize ödevi) sizin yaratıcılığınızda özgürlüğünüze olan yaklaşımlarınız nasıldır?” 

sorusuna “-Kendi çalışmamı kendim keşfetmek ve bunun düzgün çıkmasıdır.” şeklinde açıklama 

yaparak, öğrencinin yaratım sürecini gerçekleştirdiği çalışmasını bizzat kendisinin deneyimlemesinin 
etkisi görülmüştür.“Ders sürecinde yapılan çalışmalarla bakış açınızda-yaratıcılığınızda değişim 

olduğunu düşünüyor musunuz? / Olduysa açıklayınız?” sorusuna öğrencinin “-Evet düşünüyorum. 

Birçok çalışma yeni tasarım görmek fikir görmek bakış açısı bunlar beni çok etkiledi.” şeklindeki 
cevabıyla uzaktan eğitim ortamında tüm öğrenci çalışmalarının kritiklerine yorum ve katılımların 

öğrenciyi olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Öğrenci vize ödev raporu örneği-2 
Raporda belirtilen: baskı için kullanılan tasarımın konusu kısmına“Yaptığım çalışmada insanların 

atıklarından dolayı denize giremeyen balıklar ve insanların girip balıkların girememesi.” şeklinde 

açıklama yapılmıştır. Örnek olarak ele alınan ikinci öğrencinin taslak aşamaları şu şekildedir; 

 
Görsel10-11. Öğrenci Vize Raporu, Taslak Aşaması 

 

Öğrenci “seçilen baskı yöntemi” kısmına“-Linolyum, kazıma” şeklinde cevaplayarak seçtiği baskı 

yöntemini belirtmiştir. Öğrenci aynı zamanda “Baskıda kullanılan malzemeler” kısmına “Linolyum 
kazıma bıçakları,mürekkep,merdane,sünger” şeklinde belirterek, seçilen geleneksel baskı yönteminin 

olması gereken baskı sürecini yine evde mevcut olan nesnelerle tamamlamaya çalışmıştır. 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 63 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

 
Görsel12-13. Öğrenci Vize Raporu, Baskı Oyma Aşamaları 

 

 
Görsel14. Öğrenci Vize Raporu, Tasarımın Baskı Hali 

 

 
Görsel15. Öğrencinin anket çalışmasında likert sorulara cevapları 

 
Öğrenci mezun olduğu liseyi imam hatip lisesi olarak belirtmiştir. Aynı zamanda gidilen kurslar için 
“matematik kursu” şeklinde verdiği cevapla öğrencinin herhangi bir çizim kursuna gitmediği 

görülür.Anket içi sorulardan -Bu dersi daha önce aldınız mı?  Sorusuna “hayır almadım” cevabını 

vermiştir. 

Anket açık uçlu sorularında; “Ders sürecinden beklentileriniz neydi?” sorusuna“-Birebir yüzyüze 
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olsaydı bizim için daha sağlıklı ve daha kolay olurdu ama böyle de eğitici oluyor.” şeklinde 

cevaplamıştır. Öğrenci, “Ders sürecinden edindikleriniz nelerdir?” sorusuna “-El pratikleri, kendimize 
verilen sorumluluğun 2 kat artması çünkü yüz yüze değil, obje çizimi, gölge çalışması, çizgi 
çalışması…” cevabını vermesiyle öğrencinin deneyim sorumluluklarının da kendisine yüklenmesiyle 

süreçte kendisini daha da sorumlu hissettiği görülür. “Bu dersin(vize ödevi) sizin yaratıcılığınızı olumlu 

etkilediğini - geliştirdiğini düşünüyor musunuz? / Nasıl?” sorusunu öğrenci, “-Dersin ödevinde kendimi 
biraz geliştirdim fakat baskı kısmında kâğıtta bulunan resimde çok geliştirdiğim söylenemez.” şeklinde 
açıklamıştır. Böylece öğrencinin bir önceki soruda bahsedildiği gibi ders sürecinde birebir 

deneyimlemenin yapılamamasından dolayı baskıda oluşabilecek yanlışları göremeden ya da tahmin 

edemeden sonuca ulaşmak zorunda kaldığı görülür. Öğrenci, “Bu dersin (vize ödevi) sizin 
yaratıcılığınızda özgürlüğünüze olan yaklaşımlarınız nasıldır?” sorusuna “Bizim daha derinlemesine 
düşünmemizi sağladı.” şeklinde açıklama yaparak, öğrencinin yaratım sürecini gerçekleştirdiği 

çalışmasını yine bizzat kendisinin deneyimlemesinin etkisi görülmüştür.“Ders sürecinde yapılan 

çalışmalarla bakış açınızda-yaratıcılığınızda değişim olduğunu düşünüyor musunuz? / Olduysa 
açıklayınız?” sorusuna öğrencinin “Evet. Çünkü bakmakla görmek arasında fark olduğunu öğrendim.” 

şeklindeki cevabıyla uzaktan eğitim ortamında tüm öğrenci çalışmalarının kritiklerine yorum ve 

katılımların öğrenciyi olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.  

Final Sınavına kadar süreç yaklaşımı 

Final anket sayısı; 41 öğrenci 1.öğretim, 29 öğrenci 2.öğretimden olmak üzere toplam 149 öğrenciden 

70öğrencinin ankete geri dönüşlerini içerir. Bu süreçte bilgisayara sahip olmayan öğrenciler için 
araştırma ödevi tanımlanmıştır.Kitap ya da dergi kapağıtasarımı ve araştırma grubu şeklinde 2 grup 

belirlenmiştir. Tasarım grubunda ödev;temel tasarım prensipleri zemininde görsel çizimi tamamlamak 

için başka programlar kullanımı serbest olup son düzenlemeler Indesign programında 

yapılacaktır.Araştırma grubunda ödev; araştırma ödevinitemel tasarım prensipleri üzerine düşünerek 
hazırlayacaktır.Dikkat edilecek ortak husus, temel tasarım prensipleri üzerine düşünülmesi durumudur. 

Dönem başında 5 öğrencinin bilgisayara sahip olmadığı öğrencilerin geri dönüşleriyle belirlenmiştir. 

Final ödevine yaklaşan haftalarda öğrencilerin bir kısmı programı bilgisayarlarına yükleyemediklerini, 
bilgisayarın programı kaldırmadığını belirterek araştırma ödevi almak istediklerini belirtmiştir. Böylece 
18 öğrencinin bilgisayara sahip olup bilgisayar özelliklerinin programa uygun olmadığı görülmektedir. 

Aynı zamanda vize sonrası yaklaşık 6 haftalık finale uzanan süreçte, vize sonrası yüklenip derslerle eş 
zamanlı takip edilmesi gereken programın final ödevleri teslim süresinde yani final teslim süresi olan 2 

haftalık teslim süresinde programa ulaşıp bilgisayara indirilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Yaklaşık 3 hafta Indesign programı içerisinde toolbarların neler oldukları ve görevleri üzerine 

değinilmiştir. Bu süreçte öğrencilere eş zamanlı olarak dersleri takip ve pratik yapmaları istenmiştir. 
Aynı zamanda vize sonrası ilk derste final ödevlerinin ne olduğu hatırlatması yapılmıştır. Bu süreçten 

itibaren öğrencilerin kitap kapağı tasarımı için tasarım deneyimi ve üzerinde çalışacağı toplam 6 haftası 

oluşmuştur. 

Kitap Analizi 
Dönem başında bilgisayarı olmadığını ve alamayacağını belirlen öğrencilerin final teslim sürecinde 

mağdur olmamaları için kitap kapağı tasarım analizi yapmaları ve teslim etmeleri ödev olarak 

belirlenmiştir. Analiz sürecinde kitap kapaklarını temel tasarım prensiplerine göre analiz etmeleri 
gerektiği belirtilmiştir. Bu sayede öğrencinin temel tasarım prensiplerini hatırlayıp irdeleyerek daha çok 
benimsenmeleri amaçlanmıştır. 

Kitap kapağı yapmak için elinde gerekli ekipmanı olmayan (bilgisayar olmaması veya bilgisayarlarının 
donanımının Indesign program için yeterli olmaması programın yüklenememesi durumu) 13 katılımcı 

kitap analizi yapmak için geri dönüş sağlamıştır. Katılımcılardan 2’si erkek iken 11’i kızdır. Buradan 

yola çıkarak teknoloji ile hızla iletişime geçiş erkek katılımcılarda çok daha fazladır şeklinde 
yorumlanabilir. 
13 katılımcının 5’inin 1. öğretimde ve 8’inin de 2. Öğretimde olduğu görülür. 
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Kitap analizi yapan katılımcıların 10’u şehirde ikamet ederken, 2’si ilçede ve 1’i de köyde yaşadığını 

belirtir. Bu katılımcılardan yine 10’u wi-fi ye bağlanarak ders katılım sağlarken 2’si yalnızca cep 

telefonlarından mobil ağla, 1’i de wi-fi ve mobil ağ ortak kullanımında olduğunu belirtir. 

13 katılımcıdan 6‘si meslek lisesi, 1’i özel lise, 2’si imam hatip lisesi ve 3’ü Anadolu lisesine gittiğini 

belirtirken diğer 4 kişi liseler için herhangi bir seçim yapılmamıştır. Yine katılımcılardan 4’ü bir çizim 

kursuna gittiğini belirtirken 4’ü başka kurslara gittiğini, 3’ü herhangi bir kursa gitmediğini ve 2 kişinin 

de herhangi bir cevap vermediği görülür. 

Baskı dersini 1 kişinin lise derecesinde almış olduğu ancak 10 kişinin bu dersi daha önce almadığı tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda 1 kişi de soruya herhangi bir cevap vermemiştir. 

Kitap Kapağı Tasarımı 
Bilgisayarda program ile tasarım yapacak grup için de, temel tasarım prensipleri göz önünde 
bulundurularak tasarım yapmaları gerektiği üzerine durulmuştur. Böylece her iki grup da tasarım için 

bilinmesi gereken ve tasarımın şekillenmesine temel olan prensipler konusunda bilgilerini tazeleyecek 

veya tasarım sürecine dâhil etmeye çalışmış olacaktır. 

Kitap kapağı tasarımı 57 katılımcı ile sağlanmıştır. Katılımcılardan 31’i erkek iken 26’sı kızdır. Toplam 

57 katılımcının 36’sının 1. öğretimde ve 21’inin de 2. öğretimde olduğu görülür. 

Kitap tasarımı yapan katılımcıların 46’sı şehirde ikamet ederken, 7’si ilçede ve 4’ü de köyde yaşadığını 
belirtir. Bu katılımcılardan yine 53’üwi-fi ye bağlanarak ders katılım sağlarken 1’i yalnızca cep 

telefonlarından mobil ağla, 3’ü de wi-fi ve mobil ağ ortak kullanımında olduğunu belirtir. 

57 katılımcıdan 33’ü meslek lisesi, 3’üteknik lise,3’ü açık lise, 7’siözel lise 1’i imam hatip lisesi ve 10’u 
Anadolu lisesine gittiğini belirtirmiştir. Yine katılımcılardan 4’ü bir çizim kursuna gittiğini belirtirken 

6’sı başka kurslara gittiğini, 33’ü herhangi bir kursa gitmediğini ve 14 kişinin de herhangi bir cevap 

vermediği görülür. 

Baskı dersini 2kişinin lise derecesinde almış olduğu, 1 kişinin önlisans derecesinde dersi aldığı ancak 
52 kişinin bu dersi daha önce almadığı görülür. Aynı zamanda 2 kişi de soruya herhangi bir cevap 
vermemiştir. 

Öğrenci final ödev raporu örneği-1 
Öğrenciler, final teslimi için kullandığı raporda tanımlanan kısımlara yine açıklamalarda 

bulunmuşlardır. Raporda belirtilen: baskı için kullanılan tasarımın konusu kısmına 

“Bir Başarı Hikâyesi.” şeklinde açıklama yapmıştır. Örnek olarak ele alınan ilk öğrencinin taslak 
aşamaları şu şekildedir; 

 

 
Görsel16-17. Öğrenci Final Raporu, Taslak Aşaması 
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Görsel18. Öğrenci Final Raporu, Son Tasarım Hali 

 
Görsel 17’de görülen öğrencinin tasarımı üzerinden olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmıştır. Ancak 
öğrencinin tasarımının son haline bakıldığında tasarımın yalnızca alt kısımdaki görselleri ortadan 

kaldırdığı, diğer eleştiriler üzerine herhangi bir çalışma yapmadığı görülür. 

 
Görsel19. Öğrencinin anket çalışmasında likert sorulara cevapları 

 
Öğrenci mezun olduğu liseyi anadolu lisesi olarak belirtmiştir. Aynı zamanda gidilen herhangi bir kurs 
olmadığını belirtereköğrencinin herhangi bir çizim kursuna gitmediği görülür. Anket içi sorulardan -Bu 
dersi daha önce aldınız mı?  Sorusuna “almadım” cevabını vermiştir. 

Aynı zamanda anket açık uçlu sorularında; “Ders sürecinden beklentileriniz neydi?” sorusunu öğrenci 
“Beklemiyordum.” şeklinde cevaplamıştır. Öğrenci, “Ders sürecinden edindikleriniz nelerdir?” 

sorusuna “Indesign programını kullanmayı öğrendik”cevabını vermiştir. “Bu dersin(final ödevi) sizin 

yaratıcılığınızı olumlu etkilediğini - geliştirdiğini düşünüyor musunuz? / Nasıl?” sorusunu öğrenci, 
“Etkiledi ama az” şeklinde açıklamıştır.Öğrenci, “Bu dersin (final ödevi) sizin yaratıcılığınızda 

özgürlüğünüze olan yaklaşımlarınız nasıldır?” sorusuna “yok  değiştirmedi.” şeklinde açıklama 

yapmıştır. Böylecegörsel16 ve görsel17’deki değişime de bakarak öğrencinin yaratım sürecine herhangi 

bir pozitifetki olmadığı net olarak görülür.“Ders sürecinde yapılan çalışmalarla bakış açınızda-
yaratıcılığınızda değişim olduğunu düşünüyor musunuz? / Olduysa açıklayınız?” sorusuna öğrencinin 

herhangi bir cevap vermediği görülür. Soruların cevaplarından da yola çıkarak öğrencinin tutum 

ölçeğinde (görsel19) ders sürecinde zorlanması, dersi kolay görmemesi öğrencinin tasarım süreciyle 
ilişkilendirilebilir. 

Öğrenci final ödev raporu örneği-2 

Raporda belirtilen: baskı için kullanılan tasarımın konusu kısmına“Kitap kapak örneğinde kullanılan 
içerik ve konu tamamen bana aittir. Daha önce yazdığım hikâyeden ilham alarak kapak hazırladım. 

Henüz bitmemiş hikâyemin kapağını tasarladım.” şeklinde açıklama yapılmıştır. Burada öğrenci daha 

önce bir kitap için kendi yazdığı hikâyenin konusuyla ilgili bir kitap kapağı tasarımı yapmıştır. Örnek 
olarak ele alınan ikinci öğrencinin taslak aşamaları şu şekildedir; 
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Görsel-20-21-22-23-24-25. Öğrenci Final Raporu, Taslak Aşamaları 

 
Yukarıdaki görsellerde görüldüğü gibi öğrenci kendi yazmış olduğu hikayesin ile ilgili tasarımı yapmak 

için adım adım tasarımlarını yapmış ve bunu raporlandırmışır. 

 
Görsel 26. Öğrenci Final Raporu, Kapak Tasarımı Son Hali 
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Görsel 27. Öğrencinin anket çalışmasında likert sorulara cevapları 

 
 

Öğrenci mezun olduğu liseyi özel lisesi olarak belirtmiştir. Aynı zamanda gidilen kurslar kısmına 

“Adobe Photoshop, CorelDraw, İngilizce A1” şeklinde belirterek öğrencinin birden fazla çizimle ilgili 
kurslara gittiği ve bilgisayar programları konusunda bilgisi olduğu görülür. Anket içi sorulardan -Bu 
dersi daha önce aldınız mı?  Sorusuna “hayır” cevabını vermiştir. 

Aynı zamanda anket açık uçlu sorularında; “Ders sürecinden beklentileriniz neydi?” sorusunu öğrenci 
“Tasarım Programlarını daha detaylı öğrenebilmek.” şeklinde cevaplamıştır. Öğrenci, “Ders sürecinden 
edindikleriniz nelerdir?” sorusuna “Kitap kapak Tasarımı nasıl yapılır.” cevabını vermiştir. “Bu 

dersin(final ödevi) sizin yaratıcılığınızı olumlu etkilediğini - geliştirdiğini düşünüyor musunuz? / 
Nasıl?” sorusunu öğrenci, “Evet, tabii olumlu yönde etkiledi. Tasarım yaparken daha yaratıcı olmayı ve 
aynı zamanda özgün olabilmeyi öğretti bu ders bana.” şeklinde açıklamıştır. Öğrenci, “Bu dersin (final 

ödevi) sizin yaratıcılığınızda özgürlüğünüze olan yaklaşımlarınız nasıldır?” sorusuna “Bu ödev evet 

yaratıcılığıma katkı sağladı fakat aşırı stres altında çalışmam gerekti çünkü bilgisayarım tasarım 
programını kaldırmadığından sürekli dondu ve ben hep yetiştirememe korkusu ile ve baskı altında 

ödevimi hazırladım bu durumda beni olumsuz etkiledi. Özgürce rahat rahat yaptığım bir çalışma değildi, 

eminim ki daha geniş zamana ve imkâna sahip olsam çok daha iyi bir çalışma çıkaracaktım.” şeklinde 
açıklama yapmıştır. Böylece öğrencinin yetersiz seviyedeki teknolojik imkânlarına rağmen tasarım 

sürecinde detaylar kullanıp raporlaması, program deneyimlerinin olmasıyla tasarım süreci konusunda 

bilgi sahibi olmasını desteklemiştir. “Ders sürecinde yapılan çalışmalarla bakış açınızda-
yaratıcılığınızda değişim olduğunu düşünüyor musunuz? / Olduysa açıklayınız?” sorusuna öğrencinin 
“Evet, ders sürecinde verilen ödev ve çalışmalar yaratıcılığımı olumlu yönde etkiledi. Her çalışmamda 

nasıl daha farklı ve özgün bir çalışma ortaya koyabilirim diye düşündüm ve bu amaçla ilerledim, o 
nedenle ona göre araştırmalar yaparak ve düşünerek yaratıcı şeyler yapmaya çalıştım dolayısıyla 
yaratıcılığıma katkı sağladığını söyleyebilirim.” şeklinde cevaplandırdığı görülür. Böylece öğrencinin 

yapılan genel öğrenci çalışmaları kritiklerinden, kendi çalışması için olumlu ve olumsuz eleştirileni de 

aldığı görülür. Soruların cevaplarından da yola çıkarak tutum ölçeğinde (görsel26) görüldüğü 
gibiöğrencinin teknik durumlardan dolayı ders sürecinde zorlanmasına rağmen, dersi eğlenceli bulması 

öğrencinin tasarım süreciyle ilişkilendirilebilir. 

Bütünleme Sınavı Sonrası Anket Çalışması 
Bütünleme sınavına katılım daha çok öğrencilerin proje tesliminde tasarım süreçlerini kontrollü 
kullanamadıkları için teslim süresinde yetiştirememe durumunu içerir. Bundan dolayı 

öğrencilerdenbütünleme teslimi olarak istenen, final için yapılan tasarım ya da araştırmalarını teslim 

etmeleri şeklinde olmuştur. 

Bütünleme sınavına katılantoplam 8 katılımcı bulunmaktadır. Katılımcılardan 4’ü erkek iken 
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4’kızdır.Toplam 8katılımcının 5inin 1. öğretimde ve 3’ünün de 2. öğretimde olduğu görülür. 

Katılımcıların 3’ü şehirde ikamet ederken, 4’ü ilçede ve 1’i de köyde yaşadığını belirtir. Bu 

katılımcılardan yine 6’sıwi-fi ye bağlanarak ders katılım sağlarken 2’si yalnızca cep telefonlarından 
mobil ağla bağlandığını belirtir. 

8 katılımcıdan 4‘ü meslek lisesi, 1’i açık lise,1’i özel lise 2’si imam hatip lisesine gittiğini belirtirken 

diğer 4 liseler için herhangi bir seçim yapılmamıştır. Yine katılımcılardan 1’i herhangi bir çizim kursuna 
gittiğini belirtirken 2’si başka kurslara gittiğini, 3’ü herhangi bir kursa gitmediğini ve 1 kişinin de 
herhangi bir cevap vermediği görülür. 

Baskı dersini 8 kişinin daha önce almadığı görülür.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada tasarım öğrencilerinin tasarım disiplinine 2 farklı şekilde yaklaşmaları istenmiştir. 

Bunun için öğrencilerin tasarımlarına yaklaşım süreçlerinde çalışmalarına sanatçı ve tasarımcı bakış 

açılarıyla yaklaşarak yapmaya çalışmaları söylenmiştir. Öğrencilerin tasarımlarına verilen kritikler ayrı 

ayrı sanatçı ve tasarımcı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Bu çalışmada sanatçı bakış açısında estetik 
kaygı ön planda iken tasarımcı bakış açısı teknik detay ve tasarım prensiplerini içine alır. Böylece 

öğrencilerin iki çalışma alanı arasındaki fark ve benzer yönleri keşfetmeleri beklenmiştir. 

Yapılan anket sonucunda; 

-Katılımcıların vize sınavına kadar deneyimleyerek yaptıkları çalışmada örnekleri bire bir görme ve 

deneyimlemeleri söz konusu olmadığı için seçtikleri baskı yöntemlerini uygulamada zorlandıkları,  

-Baskının negatif-pozitif ilişkisini önceden deneyimleyemedikleri için baskılarını tekrar tekrar işleme 
aldıkları görülmüştür. 

-Evde kendi kendine deneyimleme aşaması katılımcılar için heyecan verici bir süreç olarak görülmüştür. 

Daha önce düşündükleri, çizdikleri çalışmayı aşama aşama somut hale getirip son halini görmek olumlu 

geri dönüşü sağlamıştır. 

-Katılımcıların final ödevine kadar grafik tasarımcı gibi düşündükleri süreçte, tasarımın ölçü, boyut gibi 

teknik detayları daha ön planda tutmak durumunda kaldıkları, tasarım prensipleri doğrultusunda tasarım 

çalışmaları yaptıkları görülmüştür. 

-Katılımcılar bilgisayar ortamında çalışma alanı gereği tasarım çıktılarının doğru şekilde olması için 

tasarımda matematiksel detaylar üzerinde durmuşlardır. 

-Katılımcılar kitap tasarımı kritiklerinde uzaktan eğitimde bir kişinin tasarımı için yapılan olumlu veya 
olumsuz eleştirileri görerek kendi tasarımı ile ilgili kişisel yorumlarını yapabildiği,  

- Final ödevinin ders başında açıklandıktan sonra bilgisayarı olmayan öğrencilere alternative ödev 

konusu verilmiş, programın kullanımı aşamasına gelindiğinde yükleme ve uygulama aşamasında da 

öğrencilerin alternative ödev yapma talebinde bulundukları tespit edilmiştir. 

Burada iki nedene ulaşılabilir. İlk neden gerçekten yükleyip tasarım üzerinde çalışıp programa tasarımı 

geçirme sürecinde bilgisayarın teknik özelliklerinin yetmemesi. İkinci neden ise bu grup için öngörülen 

ödevin daha kolay hazırlanabilir olma özelliğinden kaynaklı bilgisayar teknik özelliklerinin bahane 
edilmesi. Bunun önünde geçebilmek adına dönem başında teknik ekipmanı olmayanların dışında geri 

dönüş yapanlara bilgisayar özellikleri soruldu. Bir kısım öğrenci programın düşük versiyonuna 

yönlendirildi. Bu sayede hem yukarıda belirtildiği gibi bilgisayarı olup “program 

yüklenemiyor/açılmıyor” şeklinde, bahane olarak görülebilecek durum ortadan kaldırılması hem de en 
çok sayıda öğrencinin programa erişimi sağlanmış oldu. 

Yukarıda belirtilen olumlu ve olumsuz etkilerle birlikte; 
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-Öğrencinin sanat ya da tasarım taslağı için aklındaki anlatmak istediklerini çizime geçirmek için çizim 

yeteneği olmasının öğrenciye katkı sağladığı, 

-Baskı yöntemlerini ve nasıl yapıldıklarını bilmek için bire bir deneyimlemeleri gerektiği, 

-Bir baskı yönteminin nasıl yapıldığını bilmeden çalışma yapmalarının daha zor hale geldiği, 

-Grafik tasarım bölümü program üzerinde yapılan çalışmada bire bir deneyimden çok tasarım prensipleri 

yaklaşımları üzerine gidildiği için uzaktan eğitimin bu konuda oldukça etkili olduğu, 

-Uzaktan eğitimin senkronize yapıldığında öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarına yine olumlu-olumsuz 
eleştiriler yapmalarını sağlayacak şekilde olumlu etkilediği görülmüştür. 
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EDEBİYAT ÇALIŞMALARI VE POSTKOLONYALİST TEORİ 
 

Doç.Dr. Ömer SOLAK 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 
 

ÖZET 
Bu çalışmada edebiyat çalışmaları ile bir ideoloji olduğu kadar sanat ve edebiyat teorisi de olan 

Postkolonyalizm arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Konuya öncelikle edebiyat sanatı ve postkolonyal 

ideoloji ilişkisi bağlamında değinilmiştir. Ardından edebiyat çalışmaları ile Postkolonyalist teori 
etkileşimi farklı alt başlıklar halinde tartışılmıştır. Bu alt başlıklar, edebiyat çalışmaları ve 

Postkolonyalist teori ilişkisindeki kuramsal yaklaşımlar ve bu ilişkinin ara kesitinde ortaya çıkmış melez 

çalışma alanlarıdır. 
Esasen Postkolonyalizm, II. DS sonrasında birer birer bağımsızlığa ulaşmış sömürge sonrası 

toplumlarda ortaya çıkan bir çeşit post-nasyonalist ideolojidir. Ancak emperyalizme karşı milliyetçi 

çözümden ziyade; melezliğe ve postmodern değerleri öne çıkaran ulus-aşırı bir entelektüel muhalefettir. 

Batıda ortaya çıkmış olmasına rağmen, zamanla batı dışı dünyada yayılmıştır. Ancak bu süreçte sadece 
entelektüeller arasında kök salabilmiş; tabana inip kitleselleşememiştir. Bugün ise globalizasyona karşı 

çıkan bir siyaset teorisidir. Globalizasyonun modernleşme, ilerleme ve evrensel hümanizm gibi 

değerleri; Postkolonyalizme göre batılı hegemonyanın kendi dışındaki dünyanın önüne koyduğu 
yanıltıcı bir imgedir. Bu imajla batı, tüm uluslara kendi normlarını genel geçer doğrularmış gibi 

dayatmaktadır. 
1970'lerden itibaren ise önce bir sanat akımı, sonra bir sanat teorisi, daha sonra da batı merkezli bilimi 
eleştiren bir bilim paradigmasına dönüşmüştür. 90'ların sonunda üniversitelerde kurumsallaşmıştır. Bu 

dönemde diğer teorilerle verimli bir etkileşime girmiştir. Özellikle Feminist teori, Neo-Marksist teori, 
Siyah hareketi, İslamcılık gibi kendisini batılı orta sınıf ve ataerkil değerlerin karşısında konumlandıran 

teorilerle kuramsal ve yöntemsel bir alışveriş içinde olmuştur. 
2000'lerde ise pek çok bilim dalında -özellikle de sosyal ve beşeri bilimlerde- Postkolonyalist kavramları 

öne çıkaran çalışmalar artmıştır. Bugün postkolonyalizm, saygın bir teori ve çalışma alanı olarak 

varlığını sürdürmektedir. 
Anahtar kelimeler: edebiyat çalışmalar, Kolonyalizm, Postkolonyalist eleştiri. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN LITERARY STUDIES AND POSTCOLONIAL THEORY 
 

Associate Professor. Ömer SOLAK 
Canakkale Onsekiz Mart University 

Faculty of Education 
 

ABSTRACT 
In this study, the relationship between literary studies and Postcolonialism, which is an ideology as well 
as art and literary theory, is discussed. The subject is primarily addressed in the context of the 
relationship between literary art and postcolonial ideology. 
Then, the interaction of literary studies and postcolonialist theory was discussed under different 
subheadings. These sub-titles are the theoretical approaches in the relationship between literary studies 
and Postcolonialist theory and the hybrid fields of study that emerged at the intersection of this 
relationship. 
In essence, Postcolonialism is a kind of post-nationalist ideology that emerged in post-colonial societies 
that achieved independence one by one after the Second World War. But the postcolonialist ideology is 
not the nationalist solution to imperialism; It is a transnational intellectual opposition with an emphasis 
on hybridity and postmodernism. Although it originated in the west, it soon spread to the non-western 
world. But it took root only among intellectuals and could not go down to the bottom and become 
massive. Today, it is a political theory that opposes globalization. In its essence, there are concepts such 
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as modernization, development, development, progress, universal humanism and reaching the level of 
contemporary civilizations. According to postcolonialism, globalization is the smiling face of western 
hegemony and a misleading image placed in front of the world outside the west. With this image, the 
West imposes its own norms on all nations as if they were justifiable. 
Since the 1970s, it has evolved into an art movement, then a theory of art, and then a science paradigm 
that criticizes western-centered science. It was institutionalized in universities in the late 90s. During 
this period, he interacted fruitfully with other theories. In particular, he has been in a theoretical and 
methodological exchange with theories such as Feminist theory, Neo-Marksist theory, Black movement, 
and Islamism that position itself against middle-class western patriarchal values. 
In the 2000s, studies highlighting postcolonialist concepts were conducted in many disciplines, 
especially in social sciences and humanities. Today, postcolonialism continues as a respected field of 
theory and study. 
Keywords: literary studies, colonialism, Postcolonialist criticism. 
 

GİRİŞ: Postkolonyalist ideolojiye kısa bir bakış 
Postkolonyalizm, taşıdığı ön-eke yakışır bir şekilde postmodern bir ideolojidir. Esasen Postkolonyalist 
ideolojinin kökleri sömürgecilikten kurtuluş mücadelesine gider.  
Eski sömürgelerin fiili bağımsızlığının ardından Fransa veya İngiltere gibi kolonizatör güçler, 

Organisation internationale de la Francophonie ya da British Commonwealth gibi uluslar üstü yapılarla 
eski sömürgelerinde ekonomik, politik ve kültürel olarak var olmaya çalıştılar. Buradan edindikleri 

dolaylı sömürme tecrübesini de 1970 sonrasında bir çeşit post-kapitalizme ve kültür emperyalizmine 
çevirerek dünyaya yaydılar.  
Tam bu noktada söylenmesi gereken, postkolonyalizmi anlayabilmek için şu anahtar kavramları iyi 

bilmek gerektiğidir.  
Modernizm, batılı bilincin dünyayı yeniden kavramasıyla başlayan bir süreçti. Batı, merkezinde 

kendisinin bulunduğu yeni bir dünya kurmaya girişti. Bu yeni dünyanın temel kavramları ise düzen ve 
ilerlemeydi. Zamanla bu algıyı düzenlemeye çalıştığı ülkelere de yayan Batı; onların kendilerini 

Avrupalı bakışıyla görmelerini sağlar. Bu yolla batı modernizmi tüm dünyaya yaydı. 
Postmodernizm ise modernizmin bütünleştirici, hiyerarşik ve kategorik yaklaşımlarına karşı çıkan bir 
yönelimdi. Postkolonalizmle hemen hemen aynı yıllarda modernist proje ve pratiklere karşı benzer 

müzakere, muhalefet ve mukavemet biçimleri geliştirmişti. Bu aslında artık Batı kültürünün 

sorgulanamaz bir egemenliği olmadığının bilincine varılmış olmasının bir sonucudur. İlerlemeye dayalı 
batılı tarih anlatısı boşa çıkmış ve modernizmin aslında zora dayalı bir şey olduğu görülmüştür. 

Modernleşme tarihi aslında bir emperyalizm ve Kolonyalizm tarihiydi. 
Yeni emperyalizm, 1870 Fransa-Prusya Savaşı ile I. DS arasındaki dönemde Avrupalı devletlerin 

uyguladığı kolonileştirme türü emperyalizmdi. Diğer bir deyişle 15. yüzyıldan başlayan birinci dalga 
emperyalizminden farklılaşan yeni bir yayılmacılık türüydü. Sonradan ABD ve Japonya’nın da dahil 

olduğu bu yayılmacılık, saldırgan bir rekabet, ırkçı bir kültürel üstünlük doktrini ve medeniyet götürme 

misyonuna dayanarak deniz aşırı bölgeleri sömürmek istemekteydi. Ernest Renan’ın La Réforme 
intellectuelle et morale’sinde (1871) aklamaya çalıştığı bu tavır, renkli halkları ve aşağı kültürleri 
modern dünyaya kazandırma misyonu güder.  
Kültür emperyalizmi 60’larda John Tomlinson (1991) tarafından ortaya atılan çok daha geç bir 
kavramdı. Marksist filozof Gramschi’nin kültürel hegemonya kavramının postkolonyalizme uyarlanmış 

halidir. Postkolonyalist teorisyenlere göre batılı emperyal güçler edebiyat, medya, bilim ve sanat yoluyla 

batı dışındaki dünyanın bilinçaltına kendi üstünlüğünü işlemekteydi. Modernleşmenin ve özgürleşmenin 

tek yolunun batılı değerleri benimsemekten geçtiğine inandırmaktaydı onları. Böylece rıza oluşturmaya 
dayalı yeni strateji ile hegemonyasını dünyaya yaymaya devam edecekti (Okur, 2012: 167-238).  
Postkolonyalizm ideolojisi, 1970 sonrasında ortaya çıkmış ve az veya çok bütün postmodern 

ideolojilerin içine sızmıştır. İçinde her türlü otoriteye karşı olmayı merkezi değer kabul etmiş olan 
anarşizm, başta olmak üzere Marksizm, Anti-Emperyalizm, Feminizm, Çevrecilik ve Oksidentalizm 
gibi pek çok ideoloji, Postkolonyalizmden etkilenmiştir.  
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Marksist Postkolonyalizm gerek modern çağın içinde, gerekse Postmodern çağda Modernizme karşı 

önemli eleştiriler yükselmiştir. Özellikle II. DS’den sonra tüm dünyaya yayılan özgürleşme ve batı 
sömürgeciliğinden kurtulma dalgası sırasında Marksist ideoloji çok önemli bir işlev gördü. Eski 
sömürge ülkelerinden Marksistler, postkolonyal önermelerle Marksizm’in çıkarımlarını birleştirdiler. 

Bu yaparken de Batı merkezli NeoMarksist düşünürlerin kategorik yargılarını eleştirdiler. 
Postkolonyal anarşizm anarşist hareketlerin 80’lerden sonraki yönelimlerinden biriydi. Adı aktivist 

Roger White tarafından adı konulan ideoloji, sivil anarşizme ilkesel olarak çok benzemekteydi. Onun 
bilinen ilkelerini anti-emperyalist düşünceyle birleştirmeye çalışıyordu. Geleneksel anarşizmin Avrupa 

işçi mücadelesi geçmişinden gelen sınıf savaşı, sınıf dayanışması, sosyal hiyerarşi karşıtlığı, öz-
yeterlilik, yerinden yönetim, self-determinasyon gibi kavramlarını sömürge karşıtı mücadeleye 
uyarlamaya çalışmaktaydı. Bunu yaparken de geleneksel anarşizmin dikkatini yerelciliğe ve ulus-
devletçi politikalar yüzünden yok olma tehlikesi altındaki kültürler gibi meselelere çekmeye 

çalışmaktaydı. 
Postkolonyal feminizm, batı merkezli feminizme itiraz eden bir feminizm olarak birinci ve ikinci dalga 
feminizmine karşı çıkan melez bir ideolojiydi. Zira bu erken feminizmler, erkek egemenliğe karşı 

çıkarken batılı beyaz kadın dışındaki kadın hareketlerini dışlamışlar; batılı beyaz ve dayatmacı bir 

feminizme savrulmuşlardı. Tüm dünya kadınlarını homojen bir kitle gibi gören postkolonyal feminizm 
ırk, sınıf ya da cinsiyet ayrımı yapmadan kadın kimliğinin tüm yönlerini kucaklamak istemekteydi. Bell 

Hooks, beyaz kadının ırkçılığının feminist mücadeleyi baltaladığını dile getiren Feminist Teori: 
Çeperden Çekirdeğe (1984) kitabıyla bu ideolojinin öncüsü olmuştur. 
Postkolonyalist dini ideolojiler başta İslam olmak üzere 1970 sonrasında Hint ve Uzakdoğu dinlerinin 

batılı emperyalizmle mücadelesinden çıkmış yeni dini ideolojilerdir. Bunlardan biri olan Post-
İslamcılık, bir 19. yüzyıl ideolojisi olan İslamcılığın anti-emperyalist başkaldırısını postmodern ve 
Postkolonyalist kavramlarla geliştirerek ona yepyeni perspektifler açmaya çalışan bir ideolojik 
yönelimdir.  
1. Postkolonyal İdeolojinin Edebiyata ve Resme Yansıması  
Edebi postkolonyalizm akımı 70’lerde eski sömürge ülkelerinde parlamaya başlayan postkolonyal 
edebiyatı tanımlar. Akım ayrıca sömürgeci ülkelerin vatandaşları tarafından yazılan ve sömürülen 

ülkeleri ve insanları konu alan eserleri de; sömürgelerden Batıya göç etmiş diaspora toplumlarının 

edebiyatlarını da kucaklayan bir edebi ekoldü. 
Kolonyal geçmişi olan ülkelerde postkolonyal edebiyat: Geçmişte batının büyük kolonyal güçlerince 

yönetilmiş, kolonyal süreçleri deneyimlemiş ülkelerde koloni sonrasında yazılan edebi eserleri 

tanımlamaktadır. Hindistan, Hindi Çin, Pasifik Adaları, Polinezya, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, 

Orta ve Güney Afrika, Latin Amerika gibi bölgelerin kolonyal geçmişi olan pek çok ülkesinde az veya 
çok bir yazar ve eser listesi oluşturmak mümkündür. Bu ülkelerin kendi kültürlerini yeniden yaratma 

yolunda yaşadıkları kültürel travmalar ve şoklar başlıca temalardı. Ayrıca koloni geçmişi olan ülkelerde 

yetişen yazarların yüzleştikleri sorunlar ve aldıkları pozisyonlar da bir başka konu çeşitliliğiydi. Örneğin 
batılı olanla yerli olan gerilimi, ikisi arasında bir denge kurma çabası, kendi kültürlerinin ilkel unsurları 

ile mücadele bunlardan bazılarıydı. 
Postkolonyal göçmen edebiyatı yeni postkolonyal yazar neslinin Batı ülkelerinde yaşayan ama Batılı 

olmayan göçmenlerin yaşamı üzerinde belli konulara yoğunlaşan bir edebiyattır. Kültür çatışması, çok 
kültürlülük, kültürel kimlik, melezlik, ötekilik gibi meseleleri pek çok edebi türde anlatan bu eserler son 
birkaç on yılda postkolonyal edebiyatın ana omurgasını oluşturmaya başlamıştır. V. S. Naipaul’un 

Nehrin Dönemeci (1979) ve Salman Rushdie’nin Gece Yarısı Çocukları (1987) bu alanda verilmiş ilk 
eserler arasındadır. Postkolonyal olarak nitelenen yazarlar arasında Nadine Gordimer, Hanif Kureishi, 
Doris Lessing ve Zadie Smith gibi isimler yer almaktadır. Her geçen yıl bu liste yüzlerle ifade 

edilebilecek bir zenginliğe ulaşmaktadır. 
Resimsel postkolonyalizm kültürler arası bir melezleşme ve iç içe geçmenin sanatı olarak öne çıkan bir 

akımdı. Akımın köklerinde Fransız empresyonist Paul Gaugin’in tabloları vardı. 1890’larda Tahiti’ye 

giden ressam uzak diyarlarda sömürgeci batının “medeniyet hastalığından arınmış” olarak sanat hayatını 

sürdüren Gaugin’in kabile sanatının yoğun etkisindeki dekoratif empresyonizmi, yaşadığı yıllarda 
primitif kabul edilmişti. 
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Görsel 1. Njideka Akunyili Crosby, “Nwantinti” (2012). 
 
1980’lerin ortalarında başlayan Postkolonyalist resim akımı, özünde yeni ve eleştirel bir postmodern 

başkaldırı hareketiydi. 20. yüzyıl boyunca kendini temsil olanağı bulamamış kesimlerin kimlik olgusuna 
odaklanarak ürettikleri eserlerdir bunlar. Kısa zaman içinde bir resim akımı olmaktan da öte, Batı 

sanatının sergilendiği ortamlara girmeye başlayan üçüncü dünyalı sanatçıların eserlerini tanımlayan bir 

müze ve galericilik eğilimine dönüştü. Sanat piyasasında yalnızca batılı, beyaz ve orta sınıftan 
sanatçıların revaç bulması ve batı dışındaki sanata sadece bir kenar süsü muamelesi yapılması 

müzelerde, galerilerde ve sanat kataloglarında her geçen gün giderek artan oranda üçüncü dünyalı 

sanatçıya yer verilmesine sebep olmuştu. Ötekine yönelik bu açılımcı kabul, modernist ve aydınlanmacı 

batı sanatının mağlubiyeti olarak görülmüş; 90’larda sanat coğrafyasının iyice genişlemesiyle 
sonuçlanacaktı.  
Batı dışından gelen sanatçılar Postmodernizmin çok kültürcü eğilimlerine de koşut olarak kimlik, ırk, 
etnisite, sınıf, kültür, cinsiyet ve ayrımcılığa dair kendi kişisel deneyimlerini sanatlaştırmışlardı. Siyah-
beyaz, erkek-kadın, batılı-batılı olmayan kavram çiftleri biçiminde yapılanmış ötekileştirme 

stratejilerini afişe etmeye çalıştılar. Örneğin Martin Bernal’in Kara Atena’sı batı dünyasını yapan bir 
sürü şeyin köklerinin aslında siyah olduğu iddia eden bir eserdi. Ve kendi düşünsel köklerini Antik 
Yunan’da bulan Batılı iddialara bir meydan okuma olmak üzere bugünkü medeniyetin köklerini “siyah 

Mısır”da doğduğunu söylemekteydi. 
2. Edebiyat Çalışmaları ve Postkolonyalist Teori İlişkisi 
Postkolonyal teori, sömürgeciliğin bıraktığı mirası sorunsallaştırarak koloni sonrası edebiyatını 
inceleyen bir kuramsal yaklaşım olarak 1970'lerde ortaya çıktı. 
Elbette bu yükselişin öncülleri vardı. Batı dışındaki dünyadan pek çok aktivist ve teorisyen, Batı’nın II. 

DS sonrası postkolonyal stratejilerini başarıyla açıkladılar. Frantz Fanon, kolonileştirmenin 
psikopatolojisi konusunda uzman bir aktivist olarak teoriye ilk esin verenlerden biriydi.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6m%C3%BCrgecilik
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Jacques Derrida neo-kolonyalist stratejilerin aslında batı metafiziğini dünyaya zorla empoze etmeye 

çalışan bir tür etno-sentrizm olduğunu açıkladı. Yeni iktidar-muktedir ilişkilerini başarılı bir şekilde 

yapısöküme uğrattı.  
Edward Said Oryantalizm (1979) adlı öncü çalışmasında batılıların doğuyu keşfedilmeyi bekleyen dişil 

ve egzotik bir öteki olarak gören kurgularını inceledi. Batının doğu üzerinde kültürel tahakküm 

pratiklerini sorguladığı kitapta Batı dışındaki milletlerin batı ile kurduğu sorunlu ilişkiye, dünyayı batılı 

bir düşünme tarzıyla kavramaya, melezlik, taklitçilik, aradakalmışlık ve basmakalıplaşma kavramları ile 
açıklama getirmeye çalıştı. Batılının tüm “iyi niyetli” liberal müdahalelerine rağmen, postkolonyal 

“öteki”nin etnik ve “egzotik” arada kalmışlığından kurtulmak için aradığı çıkış yollarını inceledi.  
Homi Bhabha, postkolonyalizmi kimlik kavramı ile birleştiren isimlerden oldu. İlkin Liberal hümanist 
görüşün ikili karşıtlıklara dayanan evrensel kimlik tanımına karşı çıktı. Kolonyalizmin yarattığı kültürel 
aradalık ve melezliğe dikkat çekti. “The Other Question” makalesinde meseleyi git gide sömürgecilikten 

uzaklaştırarak göçmenliğe, etnik ve milli temsillere, merkez-çevre çatışmasına, stereotipleştirmeye, 

etnosentirizme, kültürel çatışmaya, kültürel körlüğe, kültürel empozeye ve dil emperyalizmine kaydırdı 
(Bhabha, 1983). Bhabha, kimliğin bir ötekileştirme politikasına ve bir güç ilişkisine dayandığını 

savunmaktaydı. Milliyet gibi özcü kimlik oluşumları bile ona göre değişken ve melez kavramlardı. 
Merkez-çevre arasındaki gerilimi tek bir yere, kültüre ait olmamanın bir çoğulculuk olarak yüceltildiği 
bir “melezlik” ile aşmaya çalıştı. Bu bağlamda melez, göçmen, diaspora, azınlık, çingene gibi tanımları 

egemen olumsuzlamalardan kurtarmaya çalıştı. Farklı kültürlerin ara kesitinde bulunan yazarlar 

tarafından verilmiş eserleri eşik kimlikler (threshold identities) metaforuyla anlatarak sürekli bir 
kültürden çıkıp ötekine girmeyi bir özgürlük olarak yüceltti. 
1985’te Hintli edebi eleştirmen ve kuramcı Gayatri Spivak’ın emperyalizmin entelektüel iktidarını 

sorgulayan makaleleriyle ilgi alanını iyice genişletti. “Can the Subaltern Speak?” adlı makalesi post-
sömürgeciliğin kurulumuna ilişkin düşüncelerde bir dönüm noktası oldu (Sharp, 2008). Batılının 
doğuluyu nasıl evcil bir araştırma nesnesi ya da kendini üstün birinci dünyalılara beğendirmeye çalışan 

ihbarcı yerli olarak yatırımda bulunduğunu post-kolonyal aklın eleştirisi ve epistemik şiddet kavramları 

ile açıkladı.  
1990’larda Postkolonyalizm, bir disiplin olarak benimsenecekti. Bunda Eleştirel Teoriye dayanan 
Kültürel çalışmalar geleneği ile girdiği etkileşimin de payı büyüktü. Sovyetlerin dağılmasıyla 

küreselleşme ve azınlık milliyetçiliği gibi konularla zenginleşerek çeviri çalışmaları, imajoloji, gezi 
çalışmaları, azınlık/madun çalışmaları, sömürgecilik/yeni-sömürgecilik, taklitçilik, epistemik şiddet, 

ötekileştirme, göç sorunları, merkez-çevre ilişkileri, zenci çalışmaları (negritude) etnik kimliklerin 

temsili gibi postkolonyalizmin söylemsel süreçlerini izler.  

 
Görsel 2. Postkolonyal çalışmaların diğer teoriler ve çalışma alanları ile etkileşimi (Mantelli, Gabriel, 

2019). 
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Postkolonyal teoriye dayanan yöntemler, çok çeşitli yöntem setlerine sahiptir. Postkolonyal eleştiri, 
genellikle edebi eserde etnik, milli veya dinsel kimlik krizlerine, sosyokültürel değişme ve erozyonun 

şekillendirdiği yeni kimliklere, sömürgeciliğin yeni güç kullanma şekillerine, diaspora ve kültürel uyum 
sorunlarına odaklanır (Bhabha, 1994). Zamanla sömürge sonrası toplumlarca içselleştirilen klişeleşmiş 

imajlar ve stereotipleri inceler. 
3. Edebiyat bilimi ve Postkolonyalizmin Melez Çalışma Alanları 
Irk ve etnisite çalışmaları, özellikle 1990’lardan sonra edebiyatta sömürgeciliğin etkilerine 
odaklanarak, az gelişmiş ülkeler ve yerli halkların Batı tarafından istismar edilmesinden kaynaklanan 

çatışmalarla ilgilenen postkolonyal bir çalışma alanı olarak öne çıktı. ABD’de etnik araştırmalar ırk, 

etnik köken ve ulus, cinsellik, cinsiyet ve iktidarın dağılımına dair disiplinler arası bir çalışmadır. 20. 
yüzyılın ikinci yarısında antropoloji, tarih, edebiyat, sosyoloji, siyaset bilimi, kültürel çalışmalar ve alan 

araştırmaları ortak paydasında gelişir. Başlangıçta beyaz olmayan insanların hikâyelerini, tarihlerini, 

mücadelelerini ve zaferlerini kendi terimleri ile anlattıkları bir çerçeve iken; sonradan temsiliyet, ırk, 

gibi konulara genişledi. 
Yabancı çalışmaları (Xenoloji), Yunanca xenos (yabancı) kelimesinden türeyen xenoloji disiplinler 
arası bir çalışma alanı olarak 1990’larda hem kültür bilimin hem de filolojilerin ilgi alanına girmişti. II. 

DS sonrası ekonomileri yeniden imar etmek için üçüncü dünya ülkelerinden sanayi toplumlarına doğru 
akan büyük göç, yabancı ve ötekileşme konusunu gündeme getirmişti. Yabancıyı bir tehdit olarak görme 

ve onu ötekileştirme pratiklerinden onu bir zenginlik ve çoğulculuk imkânı olarak görmeye giden çok 

farklı bir kültürel yelpazede sergilenen tutumları kültürel metinlere yansıdığı oranda incelemekteydi 
(Aytaç, 2005: 101).  
Göç edebiyatı çalışmaları, edebi eserlerde göç, entegrasyon, kimlik, ötekilik ve melezlik gibi konu alan 
bir alandır. İç kentlere veya dış göçle yabancı ülkelere akan insanları etnik, dini, milli ötekiliklerinin ve 

yeni katıldıkları çevreye eklemlenme pratiklerini hem yabancının hem de ev sahibinin gözünden anlatan 
eserlerde izini sürmeye çalışır. Ötekileştirme, kabullenme, sınır, tolerans gibi kavramlar etrafında 

verimli bir tartışma alanı olmuştu (Dunphy, 2001).  
Gezi çalışmaları, emperyalizm, sömürgecilik, etnografya, diaspora, çok kültürlülük, milliyetçilik, 
kimlik, görsel kültür ve haritacılık gibi kavramları sorgulayan entelektüel bir anlayışın sonucu olarak 

ortaya çıkan gezi ve gezi yazılarıyla ilgilenen bir anlayıştı. Bu çalışma alanında gezi edebiyatı eserleri, 

merkez-çevre, diaspora-anavatan, yerellik-evrensellik, bağlanma-koparılma/gurbet gibi karşıtlıklarla 
incelenmekteydi (Chambers, 1999). Gezi teorisi sözlüğü kültür geçişleri, metropol merkezleri, emperyal 

bakış, etkileşim bölgeleri, sınır kavşakları, turist/seyyah, melez, marjin/kenar, ikinci vatan/anavatan, 
yerelcilik/genelcilik, yerinde koparılma, anavatan/gurbet, gidiş/dönüş, yol hikâyesi ve menfa, mecburi 

ikamet gibi kelimeleri içermektedir. Kurama 90’lardan sonra katkı verenler genelde şu isimlerdir: Homi 
Bhabha, The Location of Culture (1994); Erve Chambers,Native Tours: The Anthropology of Travel and 
Tourism. Waveland Pres (1999); James Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth 
Centry (1997); Paul Fussel, Abroad: British literary Travelling Between the Wars (1980); Chris Rojek 
ve James Urry: Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory (1997); Edward Said, Kültür 
ve Emperyalizm (1993); Oryantalizm, (1979); Denis Wood, The Power of Mabs: New York (1992). 
İmgebilim (imagology), karşılaştırmalı edebiyatın bir alt dalıdır. Edward Said’in Orientalism’inde 

açığa vurduğu üzere spesifik olarak, edebi söylemde ifade edilen uluslar arası algıların ve imgelerin 
incelenmesi ile ilgilenir. Ulusal stereotipiler üzerine yapılandırmacı bir bakışla tasnif ederken; bunların 

sosyal etkilerine de odaklanır. 1950'lerde Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya'daki uygulayıcılarla 

gelişir. Ancak Anglofon akademisinde hiçbir zaman pek bir yer edinmez.  
Postkolonyal feminist edebiyat, sömürge sonrası dünyadaki beyaz olmayan, Batılı olmayan kadınları 

nasıl etkilediğine odaklanan edebi eserlere yönelmiş bir eleştirel yaklaşımdır. Postkolonyal ve feminist 

çalışmaları birleştiren ve ikisini de değiştirmeye çalışan eleştirel bir tavırdır. Audre Lorde'un “The 
Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House” Batı feminizminin ataerkillikle aynı araçları 

kullandığı için üçüncü dünya kadınları için olumlu bir değişim yapmadığını açıklar. Sömürge sonrası 

feminist kurgunun hayal gücünü ve toplumu dekolonize etmeye çabasını ortaya koyar. Küresel 

krizlerinin artmasıyla kadınların istikrarsız konumu ele alan postkolonyal feminist romanların ortak 
temalarını, küreselleşmiş toplumlarda kadınların rollerini ve büyükşehir kent merkezlerine kitlesel 
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göçün etkisini inceler. Postkolonyal feminist kültürün teorisyenleri arasında Rey Chow, Maria Lugones, 

Gayatri C. Spivak ve Trinh T. Minh-ha bulunmaktadır. 
Postkolonyal kültür çalışmaları, Frankfurt Okulu geleneğinden gelen düşünürlerin ana hatlarını ortaya 
koyduğu Eleştirel Teori yaklaşımının ışığında 1970’lerden sonra hızla gelişen Kültürel Çalışmaları 

ekolünün önemli alt çalışma alanlarından biriydi. Postkolonyal Teori ile Eleştitel Teoriyi tam da 

Postmodern bilim paradigmasının kırılma noktasında ele alan bu yaklaşım, koloni sonrasında ortaya 

çıkmış olan kültürel olgulara ve temsillere edebiyat, medya ve plastik sanatlar ekseninde disiplinler arası 
bir bakışla eğiliyordu (Grünkemeier, 2013). 
Postkolonyalist sanat tarihi, sanat tarihi disiplinini eleştirel, Avrupa merkezli olmayan bir bakışla 

tekrar ele alan bir yaklaşımdır. Kendi içinde iki ana eksene bölünen bu yaklaşımın ilk ayağını sanatın 
geçmişini Avrupa merkezli olmayan bir bakışla yeniden yazma eğilimi oluşturmaktaydı. İkinci ayağını 

ise günümüzde neo-kolonyalizmin halen daha yaygın olan güçlerinin ortasında hali hazırda üretilen 

Avrupa dışı sanatın açmazlarını ve merkezi auradan dışlanması süreçlerini ortaya koymaya çalışmaktı 

(Hans, 2009). 
Postkolonyal eleştirel eğitim çalışmaları, Postkolonyal teori ile eğitim bilimlerini birleştiren bir 

çalışma alanı ve eğitim yaklaşımıdır. Özellikle Eleştirel pedagoji teorisi ile işbirliği halinde sömürge 

geçmişi olan ülkelerde ortaya çıkan eğitim sistemlerinin kolonyal geçmişten nasıl etkilendiği, bu 
olumsuz tecrübenin örtük bir süreç olarak halen nasıl sürdüğü gibi meseleler, temel ilgi alanıydı (Pohl, 

2013). 
 
SONUÇ 
Edebiyat bilimi, bir sosyal ve beşeri bilim olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında kendini geleneksel 

sınırlarının çok ötesine taşıyan yeni alanlarla tanışmıştır. Edebiyat üzerine bilimsel etkinlikler yürütür 
iken dilbilim, tarih, psikoloji, iletişim bilimleri, felsefe gibi disiplinlerle verimli bir etkileşime girmiştir. 
Bu da ona yepyeni disiplinler arası çalışma alanları, kuramlar ve metotlar kazandırmıştır. Bu 

disiplinlerden kendisine kuramlar ve yöntemler transfer etmiştir. Bunlardan biri de Postkolonyal 

teoridir. 1990’lardan sonra bu sanat kuramı, Postkolonyal ideoloji ve Postkolonyal sanat ve edebiyat 
akımlarının eşliğinde hızla gelişmiş ve kendine yeni ve verimli alanlar açmıştır. Hemen hepsi disiplinler 

arası bir katkıyla incelenebilecek bu çalışma alanlarından bazıları, edebiyat bilimi ile Postkolonyal 

teorinin ara kesitinde durmaktadır. 
İşte bu verimli ilişkiden ortaya çıkan yeni çalışma alanları, edebiyat bilimi için büyük bir potansiyel 
taşımaktadır. Edebiyat biliminin araştırma nesnesi olan edebiyat sanatıyla Postkolonyal teorinin 

araştırma nesneleri arasındaki temas ele alındığında, söz konusu potansiyel ortaya konulmuş olacaktır. 

Aynı şekilde edebiyat sanatının verimlerini kendine özgü yöntemlerle inceleyen edebiyat bilimiyle 
Postkolonyal teorinin kuramsal ve yöntemsel alışverişi her iki alanın da yararına işleyen bir süreç 

olmuştur. Bu iki teorik pozisyonun ilişkisinden ortaya çıkan melez çalışma alanlarının 21. yüzyılda da 

gelişerek devam edeceği ortadadır. 
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ÖZET 

Günümüzde dünyanın gelişimini yansıtan küreselleşme ve kültürel bütünleşme tüm alanları etkilemiştir. 

Küreselleşmenin yarattığı kutuplaşma, davranış normlarının ve stereotiplerin yönünü değiştirdi. 
Ulusların ve halkların karşılıklı bağımlılığı devletler arasında  ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 

ilişkileri yoğunlaştırmıştır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, ulus devletler arasındaki sınırlar 

bulanıklaşır ve "kamu yararı", "ulusal çıkar" dan önce gelir. Dünyayı yöneten küresel aktörler, homojen 

bir kültür yaratmak ve ulusların kimliğini yoğunlaştırmak için kültürel küreselleşmeyi ideolojik bir silah 
olarak kullanıyor. Ulusal ve ahlaki değerlere güvenmek, asimilasyonu ortadan kaldırmaya ve 

uluslararası işbirliği ve entegrasyonu geliştirmeye yardımcı olur. Amerika'da farklı kültürlerin var 

olduğu, tek bir homojen kültür haline gelmedikleri, aksine tarihsel ve kültürel özelliklerini korudukları 
ve birbirleriyle bir sentez oluşturdukları bir gerçektir. Farklı kültürlerin unsurlarının etkileşimi her 

zaman Amerikanlaşma içinde genel bir standardizasyona yol açmaz. Bugün mutlak Amerikanlaşma 

imkansızdır. Kanada'da var olan ırksal, ulusal ve etnik çeşitlilik bu toplumun önemli bir özelliğidir. 
Kanada Miras Bakanlığı, Kanada kültürel değerlerini koordine etmek ve korumak ve Kanada kimliğini 

ve çok kültürlülüğü desteklemek için 1993 yılında kurulmuştur. Kitlesel göç, "yerliler" ve "göçmenler" 

arasında çatışma ve yabancı düşmanlığı yaratır. Dünyadaki birçok ülkenin sosyo-kültürel yaşamında, 

kapalı monoetnik, monodini veya tek ırklı mahalleler ve eğitim kurumları ("Asyalılar" yurtlar, "renkli 
insanlar" için diskolar) kurulmuştur. Avustralya'nın etnik kimliğini koruma çabaları yabancı 

düşmanlığına yol açtı. Avustralya'daki Asya, Arap ve diğer toplulukların izolasyonu, büyük şehirlerde 

"etnik bölgelerin" ve mahallelerin ortaya çıkması, bu ülkedeki hoşgörünün, etnik toplulukların 
Avustralya kültürüne zayıf entegrasyonunun bir göstergesidir. Batı değerlerini tüm dünya için kabul 

edilebilir hale getirme girişimleri, ulusal engelleri kaldırmayı ve dünyayı tek bir merkezden yönetmeyi 

amaçlamaktadır. Göçmenler "diğer normları ve değerleri" kabul etmezler çünkü her ulusal kültür, 
insanların yaşamlarının özelliklerini ve ulusal zihniyetin farklı yönlerini yansıtır. Nüfusun 3 / 2'si batılı 

değildir. Batı'nın bireyselliğe, Doğu'nun dayanışma ve birlik üzerine kurulu olması bu kültürleri 

ayırmaktadır. Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, BM'nin 53. oturumunda yaptığı 

konuşmada, bir kişinin Doğu'nun kalbine ve Batı'nın zekasına sahip olduğunu söyledi. 
 

Anahtar Kelimeler: küreselleşme, kültürel bütünleşme, çok kültürlülük, milli ahlaki değerler, milli 

kültür 

MULTICULTURALISM IS A SOCIOCULTURAL PARADIGM OF GLOBALIZATION 

ABSTRACT 

Today, globalization which reflects the development of the world, and cultural integration has affected 
all areas. The polarization created by globalization has changed the direction of behavioral norms and 
stereotypes. The interrelations and interdependence of nations and peoples as well as states have 
intensified economic, political, social and cultural relations. As a result of globalization, borders 
between nation-states are blurred and "public interest" takes precedence over "national interest". The 
global actors who rule the world use cultural globalization as an ideological weapon to create a 
homogeneous culture and intensify the identity of nations. Relying on national and moral values helps 
to eliminate assimilation and develop international cooperation and integration. It is a reality that 
different cultures exist in America, that they do not become a single homogeneous culture, but, on the 
contrary, retain their historical and cultural features and create a synthesis with each other. The interplay 
of elements of different cultures does not always lead to general standardization within Americanization. 
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Today, absolute Americanization is impossible. The racial, national, and ethnic diversity that exists in 
Canada is an important feature of this society. The Ministry of Heritage of Canada was established in 
1993 to coordinate and protect Canadian cultural values, and to promote Canadian identity and 
multiculturalism. Mass emigration creates confrontation and xenophobia between "natives" and 
"immigrants." In the socio-cultural life of many countries around the world, closed mono-ethnic, mono-
religious or mono-racial neighborhoods and educational institutions have been established (dormitories 
for "Asians", discos for "colored people"). Australia's efforts to preserve its ethnic identity have led to 
xenophobia. The isolation of Asian, Arab and other communities in Australia, the emergence of "ethnic 
regions" and neighborhoods in major cities is an indication of weak tolerance in this country, the weak 
integration of ethnic communities into Australian culture. The attempt to make Western values 
acceptable to the whole world is aimed at removing national barriers and ruling the world from a single 
center. Migrants do not accept "other norms and values" because each national culture reflects the 
specifics of people's lives and different aspects of the national mentality. 3/2 of the population is non-
western. The fact that the West is based on individuality and the East on solidarity and unity 
distinguishes these cultures. 
In his speech at the 53rd session of the UN General Assembly, former Iranian President Mahmoud 
Khatami said that man embodied the heart of the East and the intellect of the West. 
 

Keywords: globalization, cultural integration, multiculturalism, national moral values, national culture 

 
Küreselleşme ve kültürel bütünleşme, modern dünyanın gelişiminin göstergeleridir. Küreselleşme 
ulusların, halkların ve devletlerin etkileşimi, karşılıklı bağımlılıkları ve asimilasyonları için koşullar 

yaratır. Kendini esas olarak ekonomik, politik ve kültürel alanlarda gösterir. Kültürel anlamda bu süreç, 

Batı düşüncesi, gelenekleri ve kültürel kimliğinin sosyal yaşam, kültür, din ve inanç üzerindeki etkisi 
olarak yorumlanmaktadır. Küreselleşme sürecinin bir yönü kültürel küreselleşmedir. Bazı araştırmacılar 

[1,2,3] kültürel küreselleşmeyi ideolojik bir eylem, dünyayı yöneten küresel aktörler tarafından ustaca 

kullanılan bir ideolojik silah olarak görüyor. Kültürel küreselleşmenin güçleri ulusların kültürel 

değerlerini yok eder - ulusal karakter ve kültür, gelenekler, homojen bir kültür yaratır. Kültürel 
küreselleşme kisvesi altındaki entegrasyon süreci, genellikle küçük ulusların ve etnik grupların asimile 

edilmesiyle sonuçlanır.Küreselleşme sürecine ulusal ve kültürel değerlere ve çıkarlara vurgu yaparak 

katılmak, asimilasyon sorununu ortadan kaldırır, uluslar arasında karşılıklı işbirliğini ve entegrasyonu 
teşvik eder. 
Çok kültürlülük, kültürel çeşitliliği değerli bir fenomen olarak görür. Çok kültürlülük, kültürel çeşitliliği 

desteklemeyi ve yasallaştırmayı amaçlayan bir devlet politikasıdır. 27-28 Şubat 2013 tarihlerinde 
Viyana'da düzenlenen 5. Medeniyetler İttifakı Forumu kültürel çeşitlilik, demokrasi ve rasyonel 

yönetişim ihtiyacını vurguladı. Büyüyen kültürel çeşitlilik, çok kültürlü değerlere dayalı yeni bir 

liberalizm türünün oluşumuna yol açmaktadır. Çok kültürlülük, birçok sorunu anlamada olumlu bir rol 
oynar. "Amerikan Çok kültürlülüğü" monografisinde çok kültürlülük, Amerikan gerçekliğinin bir olayı, 
"Amerikan rüyasının" ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanıyor ve bu fikir küreselleşme, ulusal 

çoğulculuk ve insani gelişme sorunları ile birlikte değerlendiriliyor. 
S. Rockefeller tarafından Gorbaçov ve Strong ile birlikte 1994 yılında oluşturulan uluslararası bir bildiri 
olan Yeryüzü Şartı, 21. yüzyılda sürdürülebilir ve barışçıl bir toplum inşa etmenin temel ilkelerini ve 
değerlerini yansıtıyor. Rockefeller, çok kültürlülüğü gelecek nesillerin varlığı için ana model olarak 

görüyordu. 4.800'den fazla kuruluş tüzüğü destekledi. 
Geçmişte, medeniyetler arasındaki farklılıkların ve çelişkilerin merkezinde sosyal, dini ve kültürel 
faktörler vardı, ancak şimdi bunların yerini siyasi ve ekonomik faktörler alıyor. "Asya Kaplanları" nın 

ekonomik gelişimi, bugün Doğu-Batı ilişkilerine yeni bir ideolojik ve kültürel ivme kazandırmıştır. 
 "Asya değerleri" kavramının ilk fikrini ortaya attı. "Asya değerleri" nin 10 temel ilkesinden (aşırı 
bireysellikten kaçınma; güçlü bir aileyi desteklemek; eğitime secde, tasarruf; toplu ilişkiler; Asya sosyal 

sözleşmesini başarmak; sıkı çalışma; ahlaki açıdan yararlı olanı geliştirmek; tüm vatandaşları, kolektif 
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çalışma) yapmak; basın özgürlüğü). Eski Başbakan Mahathir Mohamad (1981-2003) bu kavramın 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı ve Malezya'yı İslam dünyasında lider bir ülke haline getirdi. 
Çok işlevli bir fenomen olan çok kültürlü diyalog, diğer kültürleri özenle ve duyarlılıkla tedavi etmeye 
yardımcı olur. Küreselleşme çağında, çok kültürlülük insan ve toplumun gelişimini, kültürel çeşitliliği 

destekleyen bir dünya görüşü biçimi haline geldi. 
Medeniyetler arasındaki farklılıkları anlamak, belirli çelişkiler ve çatışmalar yaratır. Kuzey Afrikalıların 

Fransa, Almanya ve İngiltere'ye göçü, yerli halkların düşmanlığını ve yabancı düşmanlığını 
yoğunlaştırdı. Kitlesel göçün bir sonucu olarak "yerliler" ve "yabancılar" arasında bir çatışmanın ortaya 

çıkması, diğer medeniyetlerde Batılılaşma standartlarının uygulanması tatmin edici değildir. Amerika 

Birleşik Devletleri ve Batı tarafından planlanan, düzenlenen ve yönetilen "mondializm" süreci, Batı 
değerlerinin tüm dünyada kabul edilmesini, devletler, uluslar ve kültürler arasındaki ulusal engellerin 

kaldırılmasını ve dünya. 
Bugün Batılı bilim adamları, gelişmekte olan ülkelerden gelen güçlü bir göçmen dalgasının Avrupa 

kimliğini "yıkamak" olduğunu kabul ediyorlar. Uzmanlara göre, başarılı bir şekilde uyum sağlayan 
göçmenler "diğer" normları ve değerleri tam olarak kabul etmiyor. Uyarlamaları pragmatiktir. 
Araştırmacılar, kültürel emperyalizmi, yabancı devletler üzerinde bir sosyal kontrol yöntemi olan 

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve politik çıkarlarını gerçekleştirmek için etki alanını 
genişletmenin saldırgan bir yöntemi olarak görüyorlar [4]. "Amerikanlaşma" kavramı, hem göçmenlerin 

ABD değerlerine ve yaşam tarzlarına adaptasyonu hem de Amerikalıların diğer ülkelerin fırsatlarını 

onlar hakkında görüşlerini zorlamak için kullandıkları süreç olarak görülebilir. Bazen Amerikanlaşma, 
Batılılaşma ile eşitlenir. Batılılaşma gibi küreselleşmenin de dünya toplumu ve genç ülkeler için tehlikeli 

olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte, farklı kültürlerin unsurlarının karşılıklı etkileşimi, 

Amerikanlaşma bağlamında her zaman genel bir standardizasyona yol açmaz. Her ulusal kültürde, 

halkın yaşamının özgüllüğü, ulusal zihniyetin farklı yönleri yansıtılır. Tarih boyunca, Avrupa halkları 
bir varoluş aracı olarak birleşik bir etik normlar sistemi benimsemişlerdir. 
Batı'nın göçle ilgili "melezleşme" kavramı 19. yüzyıldan beri biliniyor. 1885'te British Statistical 

Journal'da yayınlanan E. Rovenstein'ın bir makalesi, Avrupa'daki göç sorununa ilişkin metodolojik bir 
çalışma sağladı. Eski ABD Başkanı C.K. Adams (1828-1829), Avrupalı göçmen dalgasından, 

göçmenlerin Avrupa kıyafetlerini giymeleri ve ona asla dokunmamaları gerektiğini söyledi. 19. ve 20. 

yüzyılın başında, bir ırkçılık ve göçmenlik karşıtlığı dalgası, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir etnik 
gelişme modeli olarak "eritme potası" kavramının ortaya çıkmasına neden oldu. Amerika'da farklı 

kültürlerin var olduğu, tek bir homojen kültür haline gelmedikleri, aksine tarihsel ve kültürel 

özelliklerini korudukları ve birbirleriyle bir sentez oluşturdukları bir gerçektir. Farklı kültürlerin 

unsurlarının karşılıklı etkileşimi, Amerikanlaşma bağlamında her zaman genel bir standardizasyona yol 
açmaz. Bugün mutlak Amerikanlaşma imkansızdır. 
Kanada'da var olan ırksal, ulusal ve etnik çeşitlilik bu toplumun önemli bir özelliğidir (5). Kanada Miras 

Bakanlığı 1993 yılında Kanada kültürel değerlerini koordine etmek ve korumak, Kanada kimliğini ve 
çok kültürlülüğü desteklemek için kurulmuştur.Avustralya'nın etnik kimliğini koruma çabaları yabancı 

düşmanlığına yol açmıştır. Avustralya'daki Asya, Arap ve diğer toplulukların izolasyonu, büyük 

şehirlerde "etnik bölgelerin" ve mahallelerin ortaya çıkması, bu ülkedeki hoşgörünün, etnik 

toplulukların Avustralya kültürüne zayıf entegrasyonunun bir göstergesidir. Dünyadaki birçok ülkenin 
sosyo-kültürel yaşamında, kapalı monoetnik, monodini veya tek ırklı mahalleler ve eğitim kurumları 

("Asyalılar" yurtları, "renkli insanlar" için diskolar) kurulmuştur. 
Kültür, toplumdaki sosyal düzenleme sisteminde önemli bir faktördür. Hem ulusal hem de insani 
özellikleri içerir. Bazı değerler ve ilkeler (hoşgörü, insan hakları, demokrasi, hukuk, kültürel çeşitlilik 

vb.) Doğası gereği insancıl ve evrenseldir ve tüm medeniyetlerde kendini gösterir. Toplumun sosyal 
çeşitliliği, kültürel değerlere karşı farklı tutumlara yol açar.Tarihi deneyimlerden ve halkın hafızasından 
geçen gelenekler kültürel mirasın zenginliğidir. 
Bugün dünyada farklı değerlere ve geleneklere değer veren birçok insan var. Bazıları takdir edilirken 

bazıları takdir edilmiyor. Her milletin zihniyeti, var olan toplumun bilgi ve inançlarından kaynaklanan 

bir görüş, değer, norm, tahayyül sistemi ile kendini gösterir ve var olan kültürü temsil eden insanların 
yaşamlarının psikolojik yönünü yansıtır. Zihniyet, çevremizdeki siyasi gerçekliği aynı şekilde 
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anlamamıza ve değerlendirmemize, birbirimizi anlamamıza ve toplumda oluşturulmuş norm ve 

değerlere uygun hareket etmemize olanak tanır. 
Karakterlerini hiçbir zaman değiştirmeyen ve inançlarını takip etmeyen İngilizler, asil, medeni insanlar 
olarak bilinirler. Mantıklı ve duygusal olsalar da Fransızlar canlı, iyimser ve bencildir, ancak aileyi 

ciddiye almazlar ve istikrarına inanmazlar. Eski geleneklere saygı duyan ve soğukkanlı olan Almanlar 

soğukkanlı, amaçlı, tutarlı ve zorlukların üstesinden gelebilir. Hoşgörü, hümanizm ve dayanışma 

gösterirler. Bu insanlar kesin ve düzenli ve kurallara uyuyorlar. İtalya'da aile önemlidir. Bu ülkede 
erkekler dedikodu yapmayı, kıskanç olmayı, duygusal olmayı ve yüksek sesle konuşmayı sever. 

Japonlar dünya çapında çalışkan, düzenli, tutumlu, birlikte çalışabilen, her şeye ilgi duyan, 

organizasyona ve özeleştiriye değer veren ve davranış kurallarına uyan kişiler olarak bilinirler. Çinliler 
çalışkan, ısrarcı, misafirperver, vatansever, temkinli ve sabırlı. Güney Kore'de orduda hizmet etmeyen 

erkekler evlenemez. Gürcüler dostluğa sadık ve misafirperverdir. Mısırlılar gibi yalnızlıktan 

korkuyorlar. 
Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kültürlerin çatışması sonucunda olumsuz eğilimler (İslamofobi, 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm vb.) Büyüyor. Bu tür olayların yapay olarak ateşlenmesi 

çatışmaları kültürel değerler ve kimlik düzeyinde derinleştirmekte, insan hakları ihlalleri ve sosyal 

istikrar için koşullar yaratmaktadır. Küreselleşmenin yoğunlaşması, uluslararası düzeyde suç ve küresel 
ahlaki düşüş için koşullar yaratır. 
Dünyadaki medeniyetlerin çeşitliliği medeniyetler çatışmasını haklı çıkarmaz, aksine dünya görüşünü 

yansıtan medeniyet ve zihniyet farklılıkları diyaloğu teşvik eder ve insanlar arasında karşılıklı anlayışı 
teşvik eder. Huntington'ın "Medeniyetler Çatışması" teorisi, 1993 yılında Harvard Üniversitesi'nde 

"Amerika'nın Ulusal İlişkileri, Güvenlik Ortamı" başlıklı bir araştırma projesi için ortaya atıldı. Hatemi, 

BM'nin 53. oturumunda yaptığı konuşmada, askeri çatışmanın ve siyasi şiddetin ortadan kaldırılması 

çağrısında bulundu. Bu nedenle Doğunun kalbi ve Batı'nın zekası insanda somutlaşmıştır. Mısırlı filozof 
Zaki Najib Mahmud, "medeniyetler çatışması" fikrine karşı "medeniyetler buluşması" fikrini ortaya attı. 

Modern dünyanın temel silahı, kültürlerin ve medeniyetlerin diyalogudur. 
Günümüzde kültürel kimliklerini korumak için çeşitli sosyal gruplar devlet ve sivil toplum düzeyinde 
faaliyet göstermektedir. Azerbaycan ayrıca Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına ilişkin 

UNESCO Deklarasyonuna da katılmış ve ulusal ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için 

faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Sonuç olarak, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras" 
listesinde yer alan kültürel miras alanlarının sayısı artmaktadır (aşk sanatı, muğam, Gobustan ve İçeri 

Sheher rezervleri vb.). 
Bugün insanlık hoşgörüyü kültürel bir norm olarak görüyor. Çevrenin hoşgörüsünü değil, etnik gruplar, 
sosyal gruplar, diğer kültürlerden insanlar ve ulusal, dini ve sosyal çevre arasında karşılıklı anlayış için 
psikolojik hazırlık durumunu ifade eder. Hoşgörü, uzlaşma yeteneği ile ilgilidir ve farklı kültürlerden 

insanların bir arada yaşamasını ve işbirliğini sağlar ve genel ahlakın insancıl sadakatine dayanır. 
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ÖZET 
Bir edebi eserin, yazarının yaşadığı coğrafyadan ve o coğrafyanın kültürel değerlerinden etkilenmemesi 
mümkün değildir. Yazarın etrafında oluşan hadiseler, coğrafya ve kültürün de etkisiyle bölgesel dil ve 

değerlerin taşıyıcısı olan bir esere dönüşebilir. İbrahim Kiraz’ın I. Dünya Savaşı esnasındaki gerçek 

olaylardan yola çıkan Cavurun Karısı Olmam adlı anı-romanı Nazilli ve çevresinde yaşanan olayları 

anlatır. Roman bir genç kızın etrafında gelişen olaylar dolayımından kültürel değerlere, bayramlara ve 
ritüellere, giyim-kuşama, mutfak kültürüne, mimariye, lakaplara, sözlü kültür ürünlerine dair oldukça 

zengin bir malzemeyi barındırır. I. Dünya Savaşı sonrası gelişen Yunan işgali sırasında yaşanan olaylar 

romanın bir diğer yüzünü oluşturur. Yazar, eserde sıklıkla Türk ve Yunan kültürlerine dair mukayeselere 
gider. 
 Bu çalışmada adı geçen romanın taşıdığı tarihî ve kültürel malzeme halk kültürü unsurları bakımından 

ele alınacaktır.   
 
Anahtar Kelimeler: İbrahim Kiraz, halk bilimi, Nazilli 

 

 

FOLKLORIC REPRESENTATIONS IN İBRAHİM KİRAZ'S NOVEL, CAVURUN KARISI 
OLMAM 

 

ABSTRACT 
It is not possible for a literary work to be unaffected by the geography in which its author lives and the 
cultural values of that geography. The events that occur around the author can turn into a work that 
carries the regional language and values with the influence of geography and culture. İbrahim Kiraz's 
memo-novel titled Cavurun Karısı Olmam, based on real events during World War I, tells about the 
events in Nazilli and its surroundings. It contains a very rich material on cultural values, traditional 
holidays and rituals, clothing, cuisine culture, architecture, nicknames, and oral cultural products 
through the events that took place around a young Roman girl. The events that took place during the 
Greek occupation after World War I constitute another aspect of the novel. The author often goes to 
comparisons of Turkish and Greek cultures in the work. 
In this study, the historical and cultural material of the novel will be discussed in terms of folk culture 
elements. 
 
Keywords: İbrahim Kiraz, folklore, Nazilli 
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İTALYA'DA METROPOLİTEN KENT YÖNETİMİ VE COVID-19 PANDEMİSİNİN 

METROPOLİTEN KENT YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
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ÖZET 
Ulusların çağdaşlık yarışındaki konumu, yalnızca bilim ve teknikteki üstünlükleri, sanayileşmedeki 

başarıları ile ölçülemez. Gelişmişliğe dair en önemli ölçütlerden birisi de ülkelerin yaşadığı toplumsal, 
ekonomik, politik sorunları yönetebilme kapasiteleridir. Bu bağlamda yerel yönetimlerin görev ve 

yetkileri bu krizlerin çözümü konusunda yerel otoritelere büyük sorumluluklar yüklemektedir. 
Dolayısıyla sorunun kaynağına en yakın yerel birimin çözüm uygulamalarının başarı olasılığı daha 
yüksek olacaktır. Zira kentleşme nosyonu, yerel otoritelerin önem ve fonksiyonunu artıran bir etkiye 

sahiptir. İtalya'da, 1990'lı yıllardan sonra başlatılan metropoliten kentlere yönelik idari yapı oluşturma 

çalışmaları konusunda somut gelişmeler yaşanmıştır. 2001 yılında metropoliten kent yönetimlerinin 
yerel yönetim birimi olarak anayasal statüye kavuşması, bu idarelerin statüsünü güçlendirmiştir. 
Günümüz dünyasında milletleri etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sadece tıbbi değil, aynı zamanda 

toplumsal, ekonomik ve siyasal bir soruna dönüşmüştür. Bu minvalde, güven duyulan kurumsal 

yapıların varlığı ve etkinliği, kurumsallaşmış bir güvenin inşa edildiği sistemlerde morbidite ve mortalite 
oranları arasında korelasyona işaret etmektedir. Pandemi sürecinin ve ‘kısıtlanan yaşamın’ 

yönetilmesinde merkezi otorite ve yerel yönetimlerin işbirliği, yerel idarelerin etkinliği ön plana 

çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı İtalya metropoliten kent yönetimlerinin Covid-19 pandemisi sürecindeki 
etkinliğinin araştırılmasıdır. 

Çalışmada, İtalya perspektifinden bakıldığında, pandemi yönetim sürecinin merkezi yönetim ve yerel 
yönetimler açısından nasıl değerlendirmesi gerektiğinin ortaya konulması mümkün olacaktır. Ülkede 

Covid-19 pandemisine karşı alınan tedbirler çerçevesinde 06/11/2020 tarihinde Başbakanlık 

Kararnamesi yürürlüğe konulmuş, daha sonra salgının en yüksek görüldüğü Lombardiya bölgesi için 

21/10/2021 tarihindeki 623 Sayılı Kararname çıkarılarak desteklenmiştir. 623 Sayılı Kararname ile 
Lombardiya bölgesindeki yüksek risk nedeniyle bölgeye münhasır yapılan ek düzenleme ile ulusal 

kararnameden farklı olarak şartların ağırlaştırılması söz konusu olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İtalya, Yerel Yönetimler, Metropoliten Kent Yönetimi, Covid-19. 

 

METROPOLITAN URBAN MANAGEMENT AND EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON 
METROPOLITAN CITY MANAGEMENT IN ITALY 

ABSTRACT 
The position of nations in the race for modernity cannot be evaluated only by their superiority in science 
and technique, by their success in industrialization One of the most important criteria for the 
development of countries is their capacity to manage the social, economic and political problems. In this 
context, the duties and powers of local governments assign great responsibilities for solving these crises 
to local authorities. Therefore, the success probability of the solution practices of local unit, which is 
closest to the source of the problem, will be higher. Because, the notion of urbanization has an effect 
that increases the importance and function of local authorities. In Italy, there have been concrete 
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developments in the studies on the administrative structure of metropolitan cities initiated after the 
1990s. The granting of constitutional status to metropolitan city administrations as local government 
units in 2001 strengthened the status of these administrations.  
The Covid-19 pandemic which affects nations in today's world has turned into not only a medical 
problem, but also a social, economic and political problem. In this respect, existence and effectiveness 
of trusted institutional structures indicate a correlation between morbidity and mortality rates in systems 
where an institutionalized trust is built. The cooperation between central authorities and local 
governments as well as their effectiveness have become to the forefront in managing the pandemic 
process and restricted daily life. The aim of the study is to investigate the effectiveness of Italian 
metropolitan city governments in the Covid-19 pandemic process. 
In the study, from on Italian perspective, it will be demonstrated how the pandemic management process 
should be evaluated in terms of central government and local governments. Within the framework of 
the measures taken against the Covid-19 pandemic in the country the Prime Ministry Decree was put 
into effect on 06/11/2020 and then this was supported by the enactment of Decree No 623 of 21/10/2021 
for the Lombardy region which has the highest epidemic. Due to the high risk in the Lombardy region, 
the conditions were aggravated, in addition to the national decree with the additional regulation made 
exclusively for the region by Decree No 623. 
 
Keywords: Italy, Metropolitan City Management, Local Governments, Covid-19. 
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KAOS TEORİSİ VE POSTMODERN SANAT 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 20. yüzyılın en etkili bilimsel çalışmalarından biri olan kaos teorisinin literatürdeki 

tanımları ve tarihçesi incelenerek bu teorinin sanattaki yansımaları araştırılmıştır. Teorinin ortaya 
atıldığı dönem ile modern sanatın kırılıp postmodern sanata evrildiği dönemin arasındaki eşzamanlılığı, 

sanatçıların eserlerindeki yansıması üzerinden tespit edilmiştir. Postmodern sanatçılar, kaos teorisinin 

rastlantısallık, nedensellik, düzensizlik içinde düzen gibi fikirlerini eserlerine yansıtmışlar veya direkt 
olarak fraktal geometrizasyonunu kullanmışlardır. Zamanın ve konjonktürün değişimi sanatçıları ve 

eserlerini etkilemiş, dünyayı modern zamanların yarattığı atmosferden çok daha farklı şekilde 

algılamalarını sağlamıştır. Postmodernizm ile ortaya çıkan beden sanatı, performans sanatı, happenings 

gibi sanatların yapıtlarında, teorinin  rastlantı ve nedensellik kavramları sanatçılar tarafından çokça 
referans gösterilmiş ve bu kavramlar aracılığı ile Newtonyen düzene karşı çıkılmıştır. Kaos teorisinin 

tarihçesi ve sanata yansımasının dışında, bu çalışmada, teorinin felsefe ve düşünce dünyasındaki 

etkilerine de yer verilmiştir. Bakhtin’in karnavalesk kavramı, Foucault’nun iktidar-beden ilişkisi ve 
Nietzsche’nin nihilizmi ile felsefenin kaos teorisi ile birlikte sanat eserlerindeki etkisi araştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kaos Teorisi, Postmodern sanat, felsefe, sanat, bilim, matematik. 
 

ABSTRACT 
In this study, the definitions of the chaos theory, one of the most influential scientific studies of the 20th 
century, and its history in the related literature are examined and the theory’s impact on art is 
investigated. The simultaneity between the period when modern art evolved into postmodern art and the 
period in which the theory was proposed is analyzed through its reflection on the works of various artists. 
Postmodern artists inherited the concepts from the chaos theory such as randomness, causality, order in 
disorder in their works or directly used fractal geometry. The fluctuation in time and conjuncture 
influenced artists and their works leading them to perceive the world in a particular way different than 
the atmosphere created by the modern times. In works of arts such as body art, performance art, 
happenings -all emerged with postmodernism, the concepts of coincidence and causality of the theory 
are widely referenced and the Newtonian order is challenged by these concepts. Apart from the history 
of the chaos theory and its impact on art, this study also discusses the effects of theory on philosophy 
and thought. The impacts of Bakhtin's concept of carnivalesque, the power-body relationship of Foucault 
and Nietzsche's nihilism on works of arts are investigated from the point of view of the chaos theory. 
 
Keywords: Chaos Theory, Postmodern art, philosophy, art, science, mathematics. 
 

GİRİŞ 

Kaos teorisinin özünde ve merkezinde, oldukça büyük bir yaşam parçasının, kozmosun, birçok 

karmaşıklık katmanından oluştuğu fikri yatar; bir konfigürasyondan diğerine, düzenden düzensizliğe ve 

düzensizlikten tekrar düzene dönüşme durumları vardır. Modern bilgisayar teknolojisinde bir geri 

bildirim döngüsüdür; değişimin doğrusal değil döngüsel hale geldiği bir mekanizma.  Sanatta kaos 

teorisi, simetrik ve simetrik olmayan sistemlerin rastgele desenlerinde, bilgisayar tarafından üretilen 

uygulamalarda, matematiksel formüllerden üretilen görüntülerde, interaktif videolar aracılığıyla sanatın 

ve görselliğin geliştirilmesi ile kendini göstermiştir (McWhinnie, 1991). 
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Kaos teorisi, tıpkı modernizme karşı olarak ortaya çıkan postmodernizm gibi, Newtonyen fiziğe karşı 

olarak ortaya atılmış ve postmodern sanatı etkilemiş bir teoridir. Bu teoride, Newtonyen mekaniğin 

aksine, rastlantısallık, nedensellik ve düzensizlik içinde düzen gibi doğrusal  olmayan kavramlar 

bulunur. Sözü edilen bu kavramlar, modernizmin halefi postmodernliğin içinde sıkça görülür, kaosu 

barındıran söylemlerde, sanat pratiklerinde, sanatsal işlerde ve hatta felsefi tartışmalarda rastlanır. Kaos 

teorisi, bugün bildiğimiz şekliyle, 20. yüzyılın son çeyreğinde şekillenmiştir ancak bir bayrak yarışı gibi, 

biliminsanlarının bir öncesinden aldığı birikim ile teori bugünkü şekline kavuşmuştur.  

MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME 

Henri Poincaré’nin gök mekaniğindeki üç cisim problemiyle ilgili çalışmalarından başlatılan Kaos 

Teorisi, birçok biliminsanı tarafından araştırılmıştır. Poincaré, sistemlerde “başlangıç koşullarındaki 

küçük farklılıkların son fenomende çok büyük farklar üretebilir.” (Poincaré, 1908) diye belirterek 

sistemde gözardı edilebilen ufak farklılıkların gök mekaniği tahminlerini imkansız hale getirdiğinden 

bahsetmiştir. Poincaré, gezegenlerin başlangıç değerlerini tam olarak bilinemediğinde, gezegenlerin 

zaman içindeki hareketini doğru bir şekilde tahmin edilemeyeceğini vurgulamıştır. Poincaré daha sonra, 

bu fenomenin meteoroloji de dahil olmak üzere birçok başka durumda ortaya çıkabileceğini öne 

sürmüştür. Etkiyi görünür kılmak için gerekli olan birçok hesaplamayı mümkün kılan bilgisayarların 

ortaya çıkmasıyla, haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Poincaré’in bu buluşu, Newtonyen mekaniğine karşı 

rastalantılsallık kavramını ortaya atmış, üzerine düşünülmesini sağlamıştır. 

Uzun zamandır determinizme karşı bir güç olarak kabul edilen kaos teorisi ve bununla birlikte doğrusal 

olmayan dinamikler alanlarında kilit bir rol oynayan rastlantısallık, gerçekliğin doğası hakkındaki 

belirsizliği çözmeye çalışan sanatçılar için merak uyandıran bir konu olmuştur. Bu sanatçılar arasında, 

çağdaş bilimle derinlemesine ilgilenen Marcel Duchamp, doğrusal olmayan dinamikler çalışmalarnın 

önemli öncülerinden biri olan Henri Poincaré ile ilgilenmiş, bu çalışmaları sanatına aktarabilmiştir. 

Poincaré, nedensellik konusunu ele alarak, görünüşte rastlantısal olayların, sınırlı bilgiye sahip 

olduğumuz "karmaşık nedenlerin toplamı" (Poincaré, 1908) olduğunu, sonraki kaos kuramcıları için 

önemli sonuçları olacağını öne sürmüştür. Moleküllerin rastgele çarpışmaları sonucunda bir nesnenin 

dengesizlikten dengeye ulaşmasını çeşitli deneysel formüllerle açıklayan Poincaré'in, bu dengesizlikten 

dengeye ve rastlantısallık durumları Marcel Duchamp’ın sanat çalışmalarına yeni keşifler sağlamıştır. 

Duchamp, Büyük Cam The Large Glass (ya da Bekarları Tarafından Çırılçıplak Soyulan Gelin) adlı 

eserinde, determinizme karşı özgür irade ve bireyselliğin bir ifadesi olarak, deneylerinin sonuçları 

arasından rastlantısal bir şekilde seçebileceği kendi “ironik nedensellik” ilkesini yaratmıştır (Cabanne 

ve Duchamp, 1987). Ayrıca Henri Poincaré'nin tartıştığı rastlantı ve olasılık kavramlarının yanı sıra, 

Duchamp, Büyük Cam’ın anlatımı için kuracağı rastlantı odaklı deneylerini kendi stüdyosunda 

tasarladığı teorik deneyler ile de desteklemiştir (Holton, 2001). Duchamp, Büyük Cam için yaptığı 

deneylerin sonucunda dört boyutlu geometriyi keşfeden sanatçılardan biri olmuştur. Duchamp’ın 

“rastlantı” keşfi, "ironik nedensellik" ve "sübvanse edilmiş simetriler" gibi kavramlarla karakterize 

edilen bu icadı, Laplace'ın determinizm geleneğine yaptığı mizahi saldırının silahı olmuştur (Henderson, 

2002). Duchamp’ın Büyük Camı ve bu sanat eserini yaparken aldığı notları, bu yeni bilimsel bakış 

açısının altında yatan rastlantı ve anti-determinizm konularını çok daha derin bir şekilde ele almış tek 

başına görsel görünümüyle, uygulamadaki bağımsız, teknolojik hassasiyetin bir modeli olarak sonraki 
sanatçılar üzerinde muazzam bir etki yaratmıştır. Duchamp’ın tohumlarını attığı rastlantısallık etkisi, 
sanatı modernizmden postmodernizme döndürecektir ve yararlandığı kaos teorisi kavramları 

postmodern sanatın içinde var olan sanatçılar tarafından benimsenecektir.  

Kendisini Dada hareketinin içerisinde kabul eden Duchamp gibi diğer dadaistlerin sanatsal işlerinde de 

kaos teorisinin etkisi görülür. Postmodernizm gibi, Dada da özellikle Batı düşüncesinin tüm rasyonalist 

geleneğine karşı bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Dada akımının kurucusu olarak kabul edilen 

Tristan Tzara'nın dediği gibi, "Dada şüpheyi her şeyin üstüne yerleştirir" (Tzara, 1920). Tarihsel olarak 
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gelen ve toplumda hala devam eden burjuva kavramlarını aşmaya çalışan Dada’nın felsefesi, sanat 

karşıtı bir sanat, felsefe karşıtı felsefe olmuştur. Dada bu anlayışıyla postmodernist – ki postmodernizm 
anti-teori ve anti-felsefe felsefesidir.- bir sanat olarak değerlendirilmiştir. Özünde Dadaistler anlamın, 

keyfi, göreceli ve öznel olduğuna inanmış, dilin hiçbir şey ifade etmediğini "fark etmiş", sanatlarında 

dil yapısına dikkat çeken, rastgele dizilmiş metinler kullanmışlardır. Sanatçılar Dada’nın doğası gereği, 

şiir ve performansı genellikle hicivsel, kışkırtıcı ve anlamsız bir sanat olarak üretmişlerdir. I. Dünya 

Savaşı'na yol açan egemen sosyal yapıları ve politik stratejileri eleştiren Dada, toplumu şekillendiren 

sistemleri eleştirmek için yeni sanat yapma stratejilerine yönelmiştir. Rasyonaliteye yönelik 

saldırılarında, Dada sanatçıları raslantı, beklenmedik olay ve doğaçlamayı kullanmışlardır. Sanatçılar 

sadece burjuvaya savaş açmamışlar aynı zamanda sanat, akademi ve galerilerin egemenliğine de savaş 

açmışlardır. 

Dada için kolaj, asemblaj ve fotomontaj gibi pratikler, zanaat, kontrol ve kasıtlılık gibi uzun zamandır 

sanatsal pratiği tanımlayan unsurların altüst etmelerini sağlayan yeni teknikler olmuştur. Bir tür kişisel 

protesto ve içinde yaşadıkları, gittikçe mekanikleşen, şiddet içeren dünyayı eleştirmek için bir araç 

olarak sanatı kullanan Dadaistler, nihilizmi benimsemiş, toplum ve sanat eleştirisinin yanında din 

eleştirisinde de bulunmuş,  bununla bağlantılı olarak Friedrich Nietzche’nin felsefesini derinlemesine 

araştırmışlardır. Antik Yunan felsefesinin  ahlak ve erdem kavramını insanlığa kazandırılmış kötü bir 

armağan olarak gören Friedrich Nietzsche, Sokrates’ten bu yana Avrupa tarihinin temelini bu değerler 

problemini üzerine inşa edildiğini ve bu üretilen ahlak kavramının insani bir yönünün bulunmadığını 

belirtmiştir. Bir karşıtlık olarak entellektüelliğin karşısına deliyi savunan Foucault gibi Nietzsche, Güç 

İstenci kitabında nihilizm kavramını “En yüce değerlerin, kendilerini değerden düşürmesidir.” 

(Nietzsche, 2002) diye açıklayarak Avrupa tarihinin ahlak, erdem ve daha nice yüceltilen değerlerinin 

yalpaladığına değinmiştir. 

Postmodernizmin tohumlarını atan Dadaistler, sanat eserlerinde, sanatsal pratiklerinde ve felsefelerinde 

kaos teorisinden çokça etkilenmişler, bu teorinin rastlantısallığı üzerinde düşünmüşlerdir. Sanat 
tarihinin yönünü değiştiren bu akımın, modernizmin sert tutumları karşısında postmodernizmin ekletik 

içerebilen, giritili çıkıntılı dünyasına adım atmışlardır. Modernizme karşı tavır olarak değerlendirilen 

postmodernizm, sanat alanında, takip edilen bir üslup veya büyük sanatçı dehası gibi elitist özellikleri 

olmayan, kitsch, karmaşa ve kaos içeren, eklektik içerik ve biçim algısı olan bir zaman dilimi olmuştur. 

1970'den itibaren oluşturulan çağdaş sanat kategorisi olan postmodern sanat, modern sanatın dayandığı 

estetiği reddetmiştir (Hassan, 1985). Bir dizi yeni teknolojik gelişmeyle aynı zamana denk gelen 

postmodernizm, yeni medya ve kavramsal sanat, performans sanatı, yerleştirme sanatı ve dijital sanat 

gibi yeni sanat biçimleriyle yepyeni sanatsal deneyimlere imkan sağlamıştır. Postmodernist sanatçılar 

bu yeni biçimleri kullanarak sanatın tanımını erişebilecekleri en uç noktaya kadar genişletmişlerdir. 

POSTMODERNİZM VE KAOS 

1961'de Edward Lorenz, sıcaklık ve rüzgar hızı gibi parametreleri temsil eden değişkenleri modelleyerek 

hava modellerini bilgisayar ortamında simüle ederken zamandan tasarruf etmek için simülasyonu 

ortasında başlatmıştır. Makinenin tahmin etmeye başladığı hava durumu, önceki hesaplamadan 

tamamen farklı olmuştur. Bunun nedeninin modellemenin çıktısındaki bir sayıyı ondalık kısmının 

yuvarlatılmış olması; Örneğin; 0,506127 gibi bir değer 0,506 olarak çıkmıştır. Bu çok küçük fark üzerine 

düşünen Lorenz, başlangıç koşullarındaki küçük değişikliklerin uzun vadeli sonuçlarda büyük 

değişiklikler ürettiğini keşfetmiştir. Lorenz'in keşfi, ayrıntılı modellemelerin bile uzun vadeli kesin hava 

tahminleri yapamayacağını göstermiştir. Kaos teorisinin temelini atan 1963 tarihli makalesinde şu 

şekilde açıklamıştır: "Algılanamayan miktarlarda farklılık gösteren iki durum, oldukça farklı iki duruma 

evrimleşebilir ... Öyleyse, mevcut durumu gözlemlerken herhangi bir hata varsa - ve herhangi bir gerçek 
sistemde bu tür hatalar kaçınılmaz görünürse - uzak gelecekte anlık bir durumun kabul edilebilir bir 
tahmini pekala imkansız olabilir....Hava gözlemlerinin kaçınılmaz yanlışlığı ve eksikliği göz önüne 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 89 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

alındığında, çok uzun menzilli kesin tahmin yok gibi görünebilir." (Lorenz, 1963) Lorenz’in küçük 

değişikliklerin büyük sonuçlar doğuracağı bu fikirleri, 1969 yılında kelelebek etkisi olarak 

tanımlanmıştır. Kelebek etkisi kavramı biraz daha açılacak olursa; hem uzay hem de zaman aralıklarıyla 

geniş ölçüde ayrılmış gibi görünen olayları birbirine bağlayan türden nedenselliktir. (örneğin, Asya para 

birimlerinin devalüasyonunun ABD Hazine Tahvillerinin marjinal oranlarındaki dalgalanma üzerindeki 

etkisi nedir?) Bu, nedenselliğin var olduğu, ancak kendisini karmaşık, kaotik ve doğrusal olmayan 

şekillerde tezahür ettiği, dinamik sistemin bir bölümündeki çok küçük "girdi" farklılıklarının, çok büyük 

"çıktı" farklılıklarına neden olabileceği, dolaylı şekilde birbirine bağlı bir dünyadır. Kaos teorisyeni 

Edward Lorenz'in 1979'da ünlü bir makalesinde sorduğu gibi, "Brezilya'daki bir kelebeğin kanadı 

Teksas'ta bir kasırgayı başlatır mı?" 

Nedensellik, nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişkidir. Hem felsefe perspektifinden hem de fizik 

perspektifinden incelenen bir konu olan nedensellik, bir olayın nedenlerinin olayın geçmişinde olması 

ve nihayetinde temel etkileşimlere indirgenmesi anlamına gelmektedir. Edward Lorenz’in küçük 

girdilerin büyük sonuçlar doğurabileceğini kanıtlayan kaos teorisi, nedenselliği fiziki zeminde 

anlatmaya çalışırken, felsefi zeminde Aristoteles’ten günümüze kadar tartışılan bir konu olmuştur. 

Aristoteles, gerçeği anlamak ile nedenini anlamak, dioti ve aitia, arasında keskin bir ayrım olduğunu 

iddia etmiştir (Aristoteles, 72b). Her iki anlayış türü de tümdengelimli kıyaslama yoluyla ilerlese de, 

yalnızca ikincisi bilimin karakteristiğidir çünkü yalnızca ikincisi nedenlerin bilgisine bağlıdır. David 

Hume'a göre, "X'in Y'ye neden olduğu" (örneğin, ateş dumana neden olan) iki tür nesne veya olay 

denildiğinde, aralarında tek yönlü bir ilişki olduğunun anlaşılması gerektiğini savunur (Hume, 1997). 

Bu fikir, Hume'un formüle ettiği klasik tümevarım probleminin temelidir. Hume’un nedensellik tanımı, 

bir "düzenlilik" analizinin bir örneğidir ve diğer analiz türleri arasında karşı-olgusal analiz, 
manipülasyon analizi ve olasılık analizi bulunur. Kaos teorisinden etkilenerek ortaya çıkarılan 

nedensellik, felsefe literatürünü etkileyecek ve nedenselliğe bakışı değiştirecektir. 

Polonya doğumlu bir Fransız-Amerikalı matematikçi olan Benoit B. Mandelbrot, The fractal geometry 
of nature adlı çalışmasında basit gibi görünen ama aslında çok karmaşık bir soru sormuştur: 

“Britanya’nın kıyıboyu ne kadar uzundur?” (Mandelbrot, 1982) Kullanılacak olan ölçü cinsine göre -ki 
bu mil veya inç olabilir- sorunun cevabı ya kıyıboyundaki her taşı hesaba katacak kadar uzun olur ya da 

sanki hesaba katmıyormuş gibi küçük bir cevap elde edilirdi. Mandelbrot’un sorduğu bu sorunun cevabı, 

matematik tarihi için mutlak güç olarak kabul edilen Isaac Newton'a karşı olacağı için, yıkılması zor bir 

tabuydu.Çünkü Öklid geometrisi ve Newtonyen yaklaşımda farklı ölçek paradigmalarına göre farklı 

sonuçlar çıkmamalıydı. Öklid geometrisine karşı fraktal geometri, Mandelbrot’un cevabı olacaktı. 

Mandelbrot kümesindeki fraktal dizisi, yaklaştıkça yeni bir sistem ile karşılaşılan, tıpkı kozmozdan 

galaksilere galaksilerden gezegenlere yaklaşmak gibi, bir desendir. Mandelbrot’un tek bir formülden bu 

kadar çeşitli formların çıkması, Jacques Derrida'nın eleştirel düşünme yöntemi olan yapısökümü gibi 

metni ve kelimeleri açtıkça yeni anlamlar çıkaran ve bunu sonsuza ulaştırılabileceğini fikrini akla getirir. 

Kaos Teorisinin geometrizasyonu olarak kabul edilen ve geleneksel Öklid şekillerine hiç benzemeyen 

formlara, Benoit Mandelbrot tarafından "fraktallar" adı verilmiştir. Çizgilerin pürüzsüzlüğünün aksine, 

fraktallar, daha ince çizgiler ile kümelenmelerde tekrar eden, muazzam karmaşıklık şekilleri oluşturan 

desenlerden oluşmuştur. Modern paradigmanın değişmesi, postmodernizmin başlangıcı olarak kabul 

edilen Amerikan Soyut Dışavurum akımının öncülerinden Jackson Pollock’un, görünüşte rastgele ancak 

içinde bir düzene sahip olan  çalışmaları, Mandelbrot’un fraktallerini hatırlatmıştır. Bir fraktal modeli 

karakterize etmenin en önemli özelliği, modeller arasındaki ölçekleme ilişkisini niceleyen fraktal boyut 

veya Dvalue değeridir. Öklid şekilleri için boyut, bilinen tamsayı değerleriyle tanımlanan basit bir 

kavramdır. Bu durum Dvalue değeri ile açıklanmaya çalışılırsa, düzgün bir çizgi için (fraktal yapı 

içermeyen) değeri 1 iken, tamamen doldurulmuş bir alan için değer 2 olacaktır. Fraktal bir model için, 

yani yinelenen yapı için, çizginin alanı işgal etmesi ile Dvalue, bu durumda 1 ile 2 arasındaki aralıkta 
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uzanır; karmaşıklık –complexity- olarak tekrar eden yapının zenginliği artar. Bunu bir adım öteye 

taşıyarak, Pollock’un resimlerinin fraktal doğası, resimlerin izleyiciler tarafından beğenisi 

araştırıldığında; bilgisayar ortamlarında oluşturulmuş farklı Dvalue değerlerine sahip fraktallar 

incelenerek, genellikle izleyicilerin 1.3 değeri ile 1.8 değeri arasında fraktal desenleri tercih ettikleri 

tespit edilmiştir (Taylor, 2002). Doğada bizi çevreleyen fraktal modellerin çoğunun aynı aralıktaki 

Dvalue değerlerine sahip olması -örneğin bulutların değeri 1.3'tür.- izleyici beğenisi göz önüne 

alındığında hayli ilginç bir bağlantı ortaya çıkarmıştır. Bu bağlantı derinlemesine araştırıldığında, 

Pollock, damlatma tekniği ile resim yaptığı on yılda, bu Dvalue değeri 1945'te 1.12'den 1952'de 1.7'ye 

yükselmiş, hatta 1.9 Dvalue değerinde bir tablosunu yok ettiği bilinmektedir. Pollock’un, rastgele bir 

şekilde bu fraktal resimleri yapmadığı, almak istediği görüntüyü elde edinceye kadar aynı resimden 

birçok kere yapıp bunlar içinden seçtiği dikkate alındığında Pollock’un dehasının teorideki gibi doğanın 

fraktal düzene, düzensizlikteki düzeni fark ettiği görülmüştür. Pollock'un, kaos teorisi bağlamında 

giderek daha complexity ve  yüksek D fraktallar elde etmeye çalışması sanatçının dehasını ortaya 

koymaktadır (Taylor).  

Dansın doğası ve sınırları üzerine deneysel bir postmodern bakış kazandıran Merce Cunningham ve bu 

sınırlar için yapılan deneylerin bir parçası olarak müziği kullanan John Cage’in sanatı, rastlantısal olarak 

oluşturulan çağdaş ve kentsel yaşamın karmaşasını aktaran tam anlamıyla bir postmodern sanat 

olmuştur. Cunningham’ın bu sanatı, eski bir mimesis usülünden, çağdaş, kentsel yaşamı karakterize 

eden karmaşıklığı, eşzamanlılığı ve Aristotelesçi olmayan non-Aristotelian nedenselliği daha doğru 

yansıtan bir usüle geçiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında sanatçıların artık bir rutin olarak “nedenselliği” 

kullanmışlardır ancak Cunningham ve Cage’in rastlantı deneylerinin sonucunda ortaya çıkan “doğrusal 

olmayan” non-linear kolaj benzeri yapılar, formlar, hava durumu tahminleri veya küresel ekonomiyle 

ilgili tahminlerde çalışan karmaşık sistemler ile ortak noktaları vardır (Copeland, 2004). Samuel 
Beckett’in “Karmaşayı barındıran bir form bulmak, artık sanatçının görevi budur” (Sidiropoulou, 2011) 

postmodern sanatları çok iyi tanımlayan bu ünlü sözü, Cunningham ve Cage için de ilham olmuş ve 

karmaşayı barındıran bir form aramışlardır. Cunningham’ın sistelmlerindeki “doğrusal olmayan”, hem 

uzam hem zaman aralıklarıyla büyük ölçüde ayrılmış gibi görünen olayların birbirini etkilemesine bağlı 

olan bir nedenselliktir - örneğin, Asya para birimlerinin devalüasyonunun ABD Hazine Tahvillerinin 
marjinal oranlarındaki dalgalanma üzerindeki etkisi nedir?- Bu küreselleşme, karmaşık kaotik ve 

doğrusal olmayan bağlatılar ile ilişkili sistem, ile birlikte gelen, kayda değer bulunmayan bir değişikliğin 

büyük sonuçlar doğrumasıdır. Tıpkı Edward Lorenz'in 1972'de ünlü bir makalesinde sorduğu gibi, 

"Brezilya'daki bir kelebeğin kanat çırpışı Teksas'ta bir kasırgayı mı başlatıyor?" (Lorenz , 1972) 

Cunningham'ın kullandığı “doğrusal olmayan” ancak rastgele de olmayan sistemler, hareket, ses ve 

dekor arasında meydana gelen olağanüstü derecede karmaşık etkileşimler için doğru bir analoji 

sağlamıştır. Ancak birçok karmaşık sistemde olduğu gibi burada da, ortaya çıkan davranış, hem 

belirleyici hem de öngörülemez olmuştur. Cunningham ve Cage’in kompozisyonları ile  

öngörülemezliği inceleyen Kaos teorisi arasında çizilmesi gereken birkaç önemli paralellik vardır 

(Copeland). Cage ve Cunningham’ın çalışmasında, kaos teorisyeni matematikçilerinden James 

Yorke’un "kararlı yapıya gömülü vahşi düzensizlik" olarak tanımladığı örneklerle karşılaşılmıştır. 

Örneğin, Cunningham'ın koreografisindeki ahenkli durumun en önemli işlevlerinden biri "vahşi 

düzensizlik" ile "sabit yapı" arasındaki bu dengeyi kurmaya yardımcı olmaktır. Cunningham ile birlikte 

çalışan Steve Paxton, “Kaos hakkında yeni bir teori var. Akışkanlarda, kaotik hale gelen çok net bir 

modeliniz varsa, yeterince uzun süre izlerseniz, bu kaosun altında daha tanınabilir bir modelin yeniden 

ortaya çıkacağını söylüyorlar. Henüz anlamadığımız düzenleme ilkeleri var. Düzenli olarak anlaşıldığı 

şekliyle kaos fikri, potansiyelinin tamamını kapsamaz. Kulağa çok daha aptalca bir olay gibi geliyor - 
bu, 'kaos' kelimesini kullanma şeklimizdir. Ancak titizlikle uygulandığında, aslında çok daha 

yapılandırılmış bir fenomendir.” (Vaughan, vd., 1987) 
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Cunningham'ın, düzensizlik ile sabit yapı arasındaki ilişkiyi kurduğu koreografileri ile oluşturduğu 

sistemi bir iktidar ve iktidara karşı olarak bedenin kullanımı olarak düşünüldüğünde, Michel Foucault 

ve Cunnigham arasında bir bağlantı kurulabilir. Foucault’ya göre iktidar, kendi pratikleriyle –ki bu 
tımarhaneler, hastaneler, hapishaneler olabilir- bedene hakim olup bedeni denetleyen ve bedeni kuşatan 

bir yapıdır (Foucault, 2003). İktidarın bu pratiklerini geliştirmek için kullandığı mekanlar bedeni sadece 

kuşatmak için değil, beden üzerinde kimlik yaratmak ve yeni öznellikler üretme yerleridirler. 

Foucault’ya göre iktidarın oluşturduğu bu mekanların getirdiği kuşatma sürecine karşı beden bir dil 

oluşturabilir ve bu da Cunningham’ın yaptığı gibi “Hayatımızı/bedenimizi bir sanat eserine neden 

dönüştürmeyelim?” sorusunu sormak ile gerçekleşebilir. Burada yıkımın sanatsal deneyim ile mümkün 

olabileceğine değinen Foucault, iktidarın alanlarının bu yol ile itibarının zedelenebileceği bir direnişinin  

–Foucaultcu bir söylem olarak- yeni bir etik anlayışıyla sağlanabileceğini bildirir (Foucault, 2007). 

Cunnigham’ın dans için kaotik bir ortam organize etmesi, Mikhail Bakhtin’in karnavalesk kavramını 

çağrıştırır. Ancak Bakhtin’nin çalışması  (Bakhtin, 2005) karnaval kavramının, dünyayı bedenin fiziksel 

işlevlerinin (doğum, çiftleşme, yeme, içme ve ölüm yoluyla) oynandığı bir yer olduğunu göstermeye 

çalışmasının tarihsel bir incelemesi olarak anlaşılmamalıdır. Bakhtin Cunningham gibi karnaval 
ortamını kaosun düzensiz düzenli halini, kaotik bir durum olarak niteler. Kahkaha, maskeler, bedenin 

grotesk imgeleri ve çeşitli aşağılama biçimleri gibi fenomenleri analiz ederken, Bakhtin kronotopik 

motiflerin ve daha genel olarak halk kültürünün bir ansiklopedisini yaratarak, bedenin aslında toplumun 

ve doğa-insan ilişkisinin temeli olduğunu göstermiştir. Bakhtin’e göre, karnavalesk olan ortamda tıpkı 

Antik Yunan demokrasi anlayışı gibi tüm hiyerarşik katmanlar ortadan kalıyor, insanlar anonim 

oluşlarından faydalanarak bedenlerinin hazzının uç noktalarına çıkabiliyorlardı. Karnaval ortamının 

yarattığı bu kaos, tıpkı Foucault’un bahsettiği beden-iktidar ve haz ile ilgili kavramları hatırlatır. 

Postmodern sanatçılar, parodi, pastiş, kolaj ve asemblaj yöntemlerini kullanarak modern sanat ve 
öncesinde yapılmış olan sanatlara eklektik bir şekilde yeni bağlamlarda yeniden yorumlamış, bu 

teknikler sanatçıların çağın kaotik ögelerini organize etmelerine yardımcı olmuştur. Modern sanat 

içindeki postmodern kıpırdanmalar olarak kabul edilen Dada’nın yaptığı gibi, metin görüntü ve nesneleri 

kolaj ve montaj gibi teknikleri kullanmışlar, dünya savaşları arasındaki kaos ortamının anlaşılmasını 

sağlamışlardır (Locher, 1999). Neo-Dada'dan itibaren sanatçılar, yeni kombinasyonlar yaratmak için bir 
şeyleri karıştırmaktan ya da yeni unsurları geleneksel biçimlere enjekte etmekten zevk almışlar, içinde 

bulundukları tüketim ve gösteri toplumunun karmaşık, düzensiz ve anlaşılmaz ortamını yansıtmaya 

çalışmışlarıdır. Neo-dada sanatçısı olan Robert Rauschenberg, çevresinde yaşanan olaylardan ve 

1960'larda televizyonun hızla yayılması ile medyadan çokça etkilenmiştir. Televizyona erişimin artması 

ve gelişmesi, rastgele ve düzensiz bir bilgi akışı yaratmıştır. Toplumdaki birçok kişi için bilgiye kolayca 
erişimindeki bu artış ve bununla birlikte, hayatın olduğundan daha çok kaotikleşmesine ve sosyal 

çevrede bir değişime neden olmuştur. Rauschenberg çalışmalarında, özellikle resim düzlemindeki 

karmaşık ve kaotik öğelerin organizasyonunu gösteren, kağıt veya tuval üzerine foto-serigrafi baskı 

montajı gibi çeşitli malzeme ve tekniklerden yararlanmıştır. Serigrafi, Rauschenberg'in görüntünün 

içindeki görsel öğeleri katmanlara bölmesine izin vererek, medya ayrımlarından arınmış ve aynı anda 

iki farklı ekranda gösterilen eşzamanlı ve bölünmüş alanlar televizyon ekranına benzer görüntüleri 

yakalamasına izin vermiştir. Bu, Rauschenberg’in serigrafi çalışmalarındaki öğelerin belirli bir yerden 

ve zamandan kaçmasına, belirsiz olmasına ve aynı anda iki yerde varolmak gibi tamamen irrasyonel bir 
duruma da izin vermiştir (Joseph ve Rauschenberg, 2003). Serigrafi montajının kullanılmasıyla, 

Rauschenberg, gittikçe kaotik hale gelen görsel unsurları toparlayıp, bunları kendi hayat görüşü ve 

ilkelerine göre organize ederek bir bütün halinde birleştirmiştir. 

Postmodern sinema, yeni teknolojik gelişmeler ile, Amerika Birleşik Devletleri'nde en görünür kapitalist 

gelişme olan post-Fordist, küreselleşmiş aşamasının karakteristik bir popüler kültür biçimini temsil 
etmiştir. Yeni teknoloji, metalaştırma, tüketim ve gösteri toplumu üzerine güçlü vurgusuyla medya 

kültürünün önemli bir boyutu olan film yapımı, giderek daha çeşitli, deneysel ve bazı durumlarda yıkıcı 
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estetik temsil türleri oluşturmuştur. Postmodern sinema, sosyal hiyerarşileri ve söylemleri -kaygı, sinizm 

ve güçsüzlük havasına yol açan sosyal düzen-  sorgularken aynı zamanda kargaşa, kaos, parçalanma ve 

şiddetin ortasında bir toplumu tasvir etmiştir (Boggs, 2001). Postmodern sinema, kargaşa, belirsizlik, 
kahramanın ölümü ve egemen değerlerin ya da toplumsal ilişkilerin çöküşü üzerine kurulu ayrık 

anlatıları, distopik imgeleri, teknolojik sihirbazlığı ve motifleri kucaklayarak bu ortamı yansıtıp, yeniden 

üretmeye -postmodernin özelliği- yardımcı olmuştur. Bu tür film kültürü, sınıfın ve iktidar yapılarının 

belirli boyutlarını sorgulamakla birlikte, aynı zamanda etkili toplumsal değişim için gerekli olan kolektif 

kimlik ve öznellik olasılıklarını da reddetmiş, siyasetten uzaklaşmayı, giderek siyasetten arındırılmış bir 

topluma özgü olan bir kaçışı teşvik etmiştir. 

Kolaj ve asemblajın yarattığı kaos etkisini irdeleyen bir başka sanatçı, sinema yönetmeni David Lynch, 

filmlerinde rastgele gibi görünen, arka arkaya çıkan görüntü ve sesler ile kaotik bir ortam yaratmıştır. 

Lynch’in 1990 yapımı Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Brokenhearted çalışması ürkütücü 

ve güçlü, kaotik ve düzensiz bir kolaj örneği olarak gösterilmiştir. Tüm film boyunca görülen, endüstri 

çağını simgeleyen görüntüler, savaş görüntüleri, düşen bomba sesleri, hava saldırısı sirenleri, duman, 

yangın, elektrik kabloları, borular, kuleler ve yanıp sönen ışıklar Lynch'in çılgın hayal gücünün 

manzarasında dağılmış rastgele işaretler gibi bir etki olmuştur. Beyaz kabarık etek balo elbisesiyle 
yüzen, şarkı söyleyen bir kadın, sahne etrafında dağılmış, motorları periyodik olarak çalıştırmaya çalışan 

yüz maskeleri ve tulumlarla tamamlanmış tamirci kılığında bir dizi oyuncu, sürekli vücudunu ovuşturan 

dar, kısa siyah elbiseli bir kadın ve terk edilmiş bir arabada yarı çıplak bir kadın, "buharlı" bir saksafon... 

Birbirine bağlantısı olmayan bu görüntülerin üzerinde düşünüldüğünde, Lynch'in Industrial 

Symphony’sini yaratmak için kullandığı öznel ve bilinçdışı gibi görünen işaretler tıpkı kaos teorisinde 
olduğu gibi, Newtonyen mekaniğin aksine, filmin bütününe değil, filmin merkezinin tüm bu unsurların 

şekillendiği sistem üzerinde olmasını gerektirmiştir (Wilcox, 1996). Newton’ın nesneleri noktalar yığın 

olarak kavraması, Thomas Hobbes’un bağımsız bireylerin toplumu oluşturması (Hobbes, 2008) veya 

Adam Smith’in müşterilerin toplamının ekonomiyi oluşturduğu (Smith, 2010) fikri gibi birbirinden 

farklı alanlar da olsalar hepsi küçük parçalardan büyük parça oluştuduğunu ileri sürmüştür. David 

Lynch, bu filminde Newtonyen anlayışın tersini düşünerek tıpkı Michel Foucault’un, arkeolojilerinde 

ileri sürdüğü gibi bireylerin kültürü değil, kültürün bireyleri yarattığını göstermiştir (Foucault, 2002).  

Foucault’un kültür tasvirindeki varsayımlar ile Lynch’in filminin odağına filmi değil filmin unsurlarını 

koyması, kaos teorisinin varsaydığı durumlar ile benzerlik gösterir. İşaretler, kendi başlarına bir yapıdır 

ancak önemli olan, dinamik sistem içindeki unsurların etkileşimidir. Lynch'in prodüksiyonunda 

sergilenen görüntü ve seslerin karşılıklı etkileşimi, bir bütün olarak kompozisyondan izole edilemez, 

ancak daha büyük bir yapının parçası olarak ele alınmıştır. 

SONUÇ 

Kaos Teorisi, Poincaré'den, Lorenz'e, Lorenz'den Mandelbrot'a, Mandelbrot'dan da çağdaş matematik 
bilimine bilgiyi aktararak gelişmiştir. Teori, düzensiz düzenlilik, kelebek etkisi, fraktal doğa yapısı gibi 

yeni konular ortaya atmış aynı zamanda da Newton iktidarı üzerine bilim insanlarını düşündürmüştür. 

Bu ortaya atılan yeni konular, yeni perspektifler ve teorinin hem tarihsel hem de içeriğinden kaynaklı 

olan devrimci duruşu sadece bilim insanlarını değil, sanatçıların çalışmalarını ve felsefecilerin düşünce 

yapılarını etkilemiştir. Teorinin postmodern sanattaki yansımalarını inceleyen bu çalışma, 

rastlantısallık, nedensellik, düzensizlik içindeki düzen gibi fikirleri ve geometrizasyon olarak fraktal 

kullanımını sanatçıların eserlerinde kullandıkları görülmüştür. Özellikle teorinin rastlantı ve nedensellik 

kavramları, happenings, performans sanatı gibi sanatların ortaya çıkışı ile birlikte iyice irdelenmiş ve 

teoriye ilgiyi arttırmıştır. Bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi güçlendiren Kaos teorisi sanatçılara ilham 

olmuştur.  
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ÖZET 
Avrupa’da İslam hakkındaki toplumsal çatışmalarla, Türkiye’de on yıllardır devam eden dindarlık-
laiklik eksenindeki toplumsal çatışmaların, birbirleriyle gösterdikleri benzerlikten yola çıkarak, 3-ülkeli 
bir sosyal psikiyatri projesi tasarladık. Ağaç Modelinin temel iddiası, grup kimliği ile alakalı psikolojik 

konuların ve kolektif ritüellerin büyük gruplar arasında var olan politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve 

dinî ilişkilerin her alanına eşlik ettiğidir. Özellikle stresli dönemlerde ve uzun süreli çatışma 

durumlarında, bilinçli ve bilinçdışı psikolojik fenomenler, barışçıl çözümlere direnç oluşturup, reel 

meselelere dair algıları karşılıklı zehirleyerek, iletişimi ve uzlaşmayı bloke ederler. Ağaç modeli, 

psikoanalitik çerçeveyi multidisipliner bir ekiple zenginleştirerek, karşıt gruplar arasındaki bu psikolojik 

zehirlerin teşhis edilerek ortadan kaldırılmalarını hedefler. Proje kapsamında Ankara, Viyana ve 

Berlin’de sosyal bilimcilerden ve grup psikoanalistlerinden oluşan üç ayrı yürütücü ekip kurarak, 
İslam’ın sosyal yaşamdaki görünürlüğü hakkındaki toplumsal çatışmaların iki tarafından katılımcıların 

düzenli olarak katılacakları psiko-politik buluşmalar düzenlemeyi planlamıştık. Yürütücü ekiplerin 

kurulumu bitmek üzereyken patlak veren pandemi nedeniyle, Ankara’daki proje merkezine 

odaklanmaya karar verdik. Ağaç modeli formatını, modelin çekirdeğini oluşturan psikodinamik grup 
görüşmeleri ve multidisipliner yürütücü takım özelliklerini muhafaza edecek şekilde, pandemi şartlarına 

göre revize ettik. Psikopolitik görüşmeleri, toplamda altı kişiyi geçmeyecek şekilde küçük gruplara ve 

zamana yaydık. Projenin bu yeni formatına da Jung’un, toplumsal bilinç dışını okyanus benzetmesine 

atıfla Kıyı Buluşmaları ismini verdik. Ocak ayında başlayan ilk grubumuz toplam 8 kez buluştu. Diğer 

grupların kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca pandemi nedeniyle ‘dondurmak’ zorunda 

kaldığımız Almanya ve Avusturya merkezlerine alternatif olarak, Ankara’da yaşayan Avusturyalı ve 

Almanlar’dan ve bu ülkelerden kesin dönüş yapan Türkiye kökenlilerden oluşan iki tane Almanca grup 

kurmak için çalışıyoruz. Ayrıca, Alman, Avusturyalı ve Türk sosyal bilimcilerin katılımıyla 3 paralel 

online psikodinamik grubu Berlin, Viyana ve Ankara’da üç sosyal bilimler fakültesinde, haftalık bir 

doktora dersi kapsamında yürütmek üzere temastayız. Bundan başka, pandemi nedeniyle kaybettiğimiz 

zamanı telafi etmek üzere, ağaç modelinin dallarına örnek olabilecek, daha küçük çaplı paralel projeler 

için de çalışmalarımız başladı. 

Anahtar Kelimeler: Ağaç modeli, multidisipliner ekip, büyük-grup çatışmaları, toplumsal polarizasyon  

 

 

 

 

                                                             
9 Bu proje, TÜBITAK 2232 programı kapsamında, Lokman Hekim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Proje 

Yürütücüsü Dr. Ayşe Altunbay ve 9 kişilik proje ekibi tarafından yürütülmektedir. Dr. Altunbay çocuk ve ergen 

psikiyatrisi ve psikoterapisi uzmanlığını Almanya’da aldıktan sonra 2232 programı kapsamında proje yürütücüsü 

olarak Türkiye’ye dönmüştür, uzmanlık denklik işlemleri halen sağlık bakanlığında devam etmektedir.  
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ABSTRACT 

John Osborne’s play The Entertainer is a prominent play giving the spirit of the post-war period with 
its characters, setting and music hall theme. The characters of this play are mainly in the lower class and 
they suffer from the economic and social disadvantages of the class they belong to. This study aims to 
analyse the play in terms of the class conflict and the cultural transformation experienced by the 
characters throughout the play. Although the struggle of the characters to improve their economic 
conditions is apparent, they cannot achieve their goal since they are entrapped by their social class. What 
is more, they cannot be happy under the hard living conditions and they are alienated as a consequence 
of various economic problems they have to bear. The Rice family even loses one of the youngest family 
members in the Suez attack, but they mostly accept it in resilience without a significant reaction. In the 
meantime, there is also a cultural transformation experienced in more than one area in not only the 
characters’ life but also society itself. The music hall culture and manners of people are deteriorating 
and Billy Rice emphasises the degeneration as the eye-witness of the past and the present. A class 
conflict and a social transformation emerge in the play as a result of the suppression of the lower class 
characters of this play economically and socially. 
 
Keywords: class conflict, alienation, cultural transformation, post-war drama 

Introduction 
 
Osborne’s play The Entertainer is declared to be his “second success”, after Look Back in Anger, with 
its characters, detailed setting and the spirit of the period (Bode, 1959, 333). As Innes (2002) elaborates, 
the play “was inspired by the ‘music-hall drama’ that Osborne defined as a straight dramatic piece 

containing ‘very simple appeals to emotions like jealousy, crude patriotism, lost love, poverty, death’, 

but presented in ‘short scenes of melodramatic information, sentiment and broad humour” (92-93). 
People in the post-war period had to tackle with a number of troubles and the most challenging issues 
were the economic ones. The lower class people could not improve their conditions and they had to face 
the reality of having no choice to make their life better. As Rabey (2003) offers, “Britain was not 

rebuilding as promised, and the continuity offered by comfortable stagnation was questioned by a 
generation who felt that conventional life offered little excitement” (30). This study aims to analyse the 

class conflict that the characters have to suffer from in English society after World War II and the 
cultural transformation “that characterized the immediate postwar period” in The Entertainer (Bennett, 
2006, 176).  
 
Music Hall as the Microcosm of the British Empire 
 
Osborne employs music hall in his play to make a reference to the country itself. Neither music halls 
nor the country is the same as Billy and Archie often emphasise throughout the play. The British Empire 
has lost its powerful and leading position in many fields. Music halls have also lost their popularity and 
their place in the country’s culture. Both of them try to recuperate their power and magnificence. In that 

regard, music hall culture is the microcosm of the British Empire in The Entertainer. As Gilleman (2012) 

                                                             
10  
11 This article has been adapted from Elvan Karaman’s unpublished Ph.D. thesis, named “Theatre as a Product and a Mirror 

of Socio-Economic Structure in English Society”. This part is between the pages 60-84. 
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points out, “Osborne makes sure we know that the music-hall stands for post-war, post-colonial 
England” (158). Hence, while music halls are constantly dying, the power of old England is also 

shrinking steadily. The first reference to the end of the powerful empire is seen in the warning by Archie, 
the main character of the play, to the audience: “Don’t clap too hard—it’s a very old building” (Osborne, 

1989, VII.59). Not only the building but also the country are old and this warning is for both of them. 
Archie also refers to the citizens’ ambition to win a victory again as it was in the past:   
 
ARCHIE. But when our heritage is threatened  
At home or cross the sea. ... 
It’s chaps like us—yes you and me, 
Who’ll march again to victory. 
Some people say we’re finished, 
Some people say we’re done. 
But if we all stand ... 
By this dear old land, 
The battle will be won. (Osborne, 1989, VII.60-61) 
 
In fact, Archie also knows that the victorious days cannot come back, but he does not want to accept 
this fact. Osborne refers here to the reality of English people, in emotional pain of losing their imperial 
power after losing India and many other colonies apart from their economic and political power around 
the world. Archie, whose “act affords us a political caricature of the fading British Empire”, sings an 

elegy for his powerful country again (Deming, 1958, 417): 
 
ARCHIE. Good old England, you’re my cup of tea, 
But I don’t want no drab equality. ... 
The Army, the Navy and the Air Force,  
Are all we need to make the blighters see 
It still belongs to you, the old red, white and blue 
... Those bits of still on the map 
We won’t give up without a scrap. 
What we’ve got left back 
We’ll keep—and blow you Jack! (Osborne, 1989, IV.32-33) 
 
While Archie tries to console people by suggesting that their country still has some power, he also refers 
to the government’s ambition to make new attacks to protect its power and the unsuccessful Suez attack 

is one of them. As Harrop (1980) argues, “The general symbolism of a worn-out, vulgar, crumbling 
England is too obvious to be missed, and is given further credence by Osborne’s use of the Suez 

invasion—the death rattle of Britain’s imperial past—as a theme within the play” (8). Osborne gives his 
messages in the songs and expresses the meaninglessness of the war along with the government’s 

ambitions bringing death to many innocent soldiers like Mick in the play.  
 
The British Empire, as Kael writes, having turned into “a social and political ghost”, does not promise 
a future to her lower class citizens any more (qtd. in Vineberg, 2010, 24). Archie’s son Frank, for 
instance, makes plans to immigrate to Canada to start a new life there. He explains why he gives up 
struggling for a better life in his own country:  
 
FRANK. Look around you. Can you think of any good reason for staying in this cosy little corner of 
Europe? Don’t kid yourself anyone’s going to let you do anything, or try anything here, Jeannie. Because 

they’re not. You haven’t got a chance. Who are you—you’re nobody. You’re nobody, you’ve no money, 

and you’re young. And when you end up it’s pretty certain you’ll still be nobody, you’ll still have no 
money—the only difference is you’ll be old! (Osborne, 1989, VIII.67-8) 
 
Frank has clearly lost all his hope about his future in England. As Rebellato (2002) suggests, “For Frank, 

it seems, the collectivist ethos of the Welfare State is spitting in the wind” (16). He knows that he is 
nobody in England and has neither work nor money to change his life. Having no hope here, he has to 
accept his mother’s relatives’ offer to go to Canada (Gilleman, 2012, 160). In this respect, Osborne 
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emphasises once more how economic conditions of the country determine people’s fate and bring about 

disillusionment. The characters, thus, have lost all their hopes about not only their present but also the 
future. Frank is also sure that nobody will help them: “Nobody is going to do it for you because nobody 
believes in that stuff any more. Oh, they may say that they do, ... but don’t believe it—nobody will give 
you a second look. They’re all so busy” (Osborne, 1989, VIII.67-68). Frank criticises the government 
and its politics here. Accordingly, the hopeless circumstances of the country result in the misery of the 
lower class characters in the play.  
 
Osborne employs Archie’s father Billy to underline the parallel cultural transformation in England. Billy 

Rice has been admired “as a fine figure of a man” in his seventies (Osborne, 1989, I.13). He is visibly 

an Edwardian man with a good accent, in his clean and well-kept clothes. Osborne describes him: “When 
he speaks it is with a dignified Edwardian diction—a kind of repudiation of both Oxford and cockney 
that still rhymes ‘cross’ with ‘force’” (Osborne, 1989, I.13). Billy represents the Edwardian period and 
misses good old days, belonging to the British Empire. For example, he usually complains about the 
manner of people now and reminds the past: “I don’t seem to feel like it these days. You get a bit 
depressed sometimes sitting here. Oh, then there’s the Cambridge down the road. I go there, of course. 
But there’s not the old crowd there, you know” (Osborne, 1989, I.17). Billy considers that the country 

has changed a lot and the manners of people have deteriorated: “I could tell you something about 
beautiful women now... They were ladies. ... [Y]ou took off your hat before you dared speak to them. 
Now! Why, half the time you can’t tell the women from the men” (Osborne, 1989, I.18). He is the 

spokesperson of the Edwardian years and his sentences are like an elegy for the past: “I feel sorry for 
you people. ... You haven’t lived, most of you. You’ve never known what it was like, you’re all 

miserable really. You don’t know what life can be like” (Osborne, 1989, I.23). Therefore, Billy has the 

function of recording the changes in people’s lives and attitudes. He also compares the past and the 

present and Osborne emphasises the changes occurring in people’s lives and attitudes unwittingly.  
 
The music hall culture is not in a better condition than the British Empire. Archie Rice struggles to 
revive his music hall throughout the play. However, he just rows against the tide and cannot be 
successful. This character is “the seedy, lewd, yet sympathetic burlesque-show comedian” in his music 
hall where neither music nor the décor is qualified (Bode, 1959, 333). Osborne highlights these features 
of the music hall in the very beginning to stress that Archie does not earn well in this unqualified place: 
“Music. The latest, the loudest, the worst. A gauzed front-cloth. On it are painted enormous naked young 
ladies, waving brightly coloured fans, and kicking out gaily. Written across it in large letters are the 
words ‘ROCK’N ROLL NEW’D LOOK’” (Osborne, 1989, I.12). As Innes (2002) argues, 

“Contemporary innovations are even less attractive, with the rock music specified as ‘the loudest, the 

worst’ and the nudes superannuated ... This is theatre as entertainment at its lowest level, and its 
corruption is explicitly due to public demand” (98). Moreover, Osborne employs Billy in order to 
underline Archie’s hopeless economic condition:   
 
JEAN. How is Dad? 
BILLY. He’s a fool. 
JEAN. Oh? 
BILLY. Putting money into a road-show.  
JEAN. I didn’t know. 
BILLY. Oh, it’s another of his cock-eyed ideas. He won’t listen to me. He spends half his time in that 
Rockliffe. (Osborne, 1989, I.18) 
 
Billy knows that Archie will be unsuccessful because of the dying music hall sector. He emphasises the 
decreasing number of people going to music halls that are very silent on the weekdays and where 
generally old people go even at the weekends. Additionally, Billy is aware of the problems of the music 
hall sector: “These nudes. They’re killing the business. Anyway, I keep telling him—it’s dead already. 
Has been for years. It was all over, finished, dead when I got out of it. ... They don’t want real people 

anymore” (Osborne, 1989, I.18). Consequently, music halls lose some of their audience owing to the 

deterioration in the quality and the degeneration of the business. In this sector, people neither earn 
enough money nor have a good image.  
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The change in the culture also leads to the lack of interest in music halls. Even though Archie struggles 
to revive his music hall and have its popular days back, it seems to be impossible since the sector does 
not want real people any more as a result of the developments in technology (Wyllie, 2009, 56). As 
Innes (2002) states, “Once a vital theatrical form, by the middle of the century the Music Hall was almost 

extinct, displaced by television sitcoms and bingo” (97). There is no more place for actors or actresses 
due to the popular and consumer culture becoming common in social life. According to Innes (2002), 
the play “provides the most fully developed use of this show-business metaphor. The Music Hall is both 
a frame for the action and an image of Britain, in which the debased state of popular culture is a direct 
representation of social decadence” (97). There is, thus, a decline in the culture and there are also “the 

effects of consumerism and the mass media on popular entertainment” although it was only the 
beginning (Lacey, 2006, 168). As Lacey (2006) puts it, “[T]his opposition between past and present is 

that the true villain is rock’n’roll. Osborne is not alone in using contemporary popular music, and 

popular culture generally, as a symbol for affluent Britain, which has gained prosperity and lost its soul” 

(169). Therefore, Archie is not only a lower class man struggling to attract more spectators to his music 
hall but also one of the most “painfully pathetic ageing characters” of Osborne (Gilleman, 2012, 157-
158). As Gilleman (2012) observes, “Archie has nothing to offer but his own fear and derision, selling 

the last scrap of his dignity in front of an indifferent and hostile crowd” (157-158). Above all, Osborne, 
as Tynan argues in Lacey’s article (2006), “has had the big and brilliant notion of putting the whole of 

contemporary England on to one and the same stage” (168). He kills two birds with one stone here and 

highlights the psychological situation of the spectators at the same time. This is also one of the effects 
of the economic system of the period. As Lacey (2006) remarks, “Indeed, the play was seen as one of 

the first postwar ‘state of the nation’ plays, representing a national malaise” (168). In that regard, the 
audience are also disillusioned like the characters of The Entertainer due to the conditions they have to 
bear in this period. 
 
Alienation of the Characters 
 
Alienation was a common problem among lower class people owing to the economic problems and 
obscurities of the post-war period when the floor is so slippery for everyone with the ongoing effects of 
World War II. To Vineberg (2010), “[T]he national mood of disenchantment and restlessness ... had 

begun to fester after the Second World War and erupted when Suez illuminated the disjunction between 
the antiquated political and social values that still hung in the air and the reality that the world they 
belong to had crumbled” (22). In this respect, all of the troubles mentioned above particularly annihilated 
lower class people and resulted in their being disillusioned and alienated. In The Entertainer, Archie, 
like other characters of the play, feels alienation deep in his heart as a consequence of the economic 
difficulties continuing nearly in his whole life despite his ongoing efforts to have better economic 
circumstances and a better life. He, for example, is able to continue his business only by credits from 
other people. Billy stresses how serious Archie’s situation is:  
 
BILLY. No, old Archie’s a fool. He won’t even listen to you. ... He’s going to come a cropper I’m afraid. 
And pretty soon too. He’s bitten off more than he can chew. 
JEAN. With this new show you mean. Has he really put money into it?  
BILLY. Put money into it! Don’t make me laugh! He hasn’t got two halfpennies for a penny. It’s all 

credit. ... How he gets beats me, after that last business. (Osborne, 1989, I.19) 
 
Billy’s sarcastic sentences only serve to show Archie’s helpless condition. His family members are 

aware of his miserable condition. Yet, he just goes on his struggles in vain. His condition shows that 
working hard is not enough for the lower class to have a better life. They are only fooled by the ideology 
of the upper class in the capitalist system. “Having lost”, Gilleman (2012) suggests, “the idealism of 

youth and yet without the certainties of old age, middle-aged Archie represents all those who have no 
other choice but to hang on to the shambles of a changed England” (158). Furthermore, through the end 
of the play even a possibility of being imprisoned starts to threaten him due to his increasing credits and 
their interest. His struggle to revive his music hall is also an attempt to improve his economic condition. 
However, he also believes, like other family members, that he will not be able to achieve it. In the 
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capitalist economic system, lower class people usually have so many troubles emerging from the 
relations of production that they cease to hope for a better life. As their class also determines their 
consciousness, lower class people cannot change their viewpoint to be successful and happy again. This 
effect of the capitalist system is also apparent in most characters of The Entertainer. As they all despair 
of changing their bad circumstances, they have a false idea of not being able to change their point of 
view and try another new way. On that account, Archie is disillusioned, helpless and alienated in the 
middle of his desperate work and family life.  
 
Archie tells his situation in his songs sincerely, but except them, he seems to ignore every negative 
condition about himself and his family members. As Innes (2002) argues, “Jimmy Porter, Archie Rice, 

... and Bill Maitland ... represent increasingly severe cases of alienation. Having seen through their 
society, they can no longer live or be sustained with it” (91). His well-known song, sung by him several 
times throughout the play, summarises his attitude towards everything around him:  
 
ARCHIE. Why should I care?  
Why should I let it touch me! 
Why shouldn’t I, sit down and try 
To let it pass over me?.. 
What’s the use of despair, 
If they call you a square? 
You’re a long time dead— 
Like my pa Fred, 
So why, oh why should I bother to care? (Osborne, 1989, II.24) 
 
Archie starts his own part with this song in the music hall and the play finishes with it. Osborne aims to 
stress Archie’s hopelessness and alienation here. In his songs, as Lacey (2006) stresses, “Archie 

expresses a personal despair that is also a comment on the national mood of corrosive self-interest 
induced by consumerism, with the theatre building operating as a metaphor for the British nation on the 
point of collapse” (168). Hence, Archie, at the age of fifty, believes that he cannot do anything to 

enhance his life and has chosen to seem not to care about anything for a long time. Gilleman (2012) 
underlines that “Hustling his trade, he seems more obscenely exposed than the naked ladies in his show. 
Alone in the spotlight, his face hidden under pancake make-up, his uncertainties, resentment, and fear 
are more on display than at home” (158).  
 
As a result of alienation and his failure in developing his conditions, Archie seems not to care about 
either his credits or his taxes. He even celebrates the twentieth anniversary of his escaping from paying 
“income tax” and appears to be proud (Osborne, 1989, V.38). It shows the miserable condition of the 

lower class. Likewise, he pretends to be indifferent to his family members. “Archie’s private self”, 
Gilleman (2012) offers, “is theatrically armoured, while his public persona is naked and vulnerable. His 

strategy at home is the same as on the stage: he invites the derision ... and prefers to dramatise his 
abjectness rather than to suffer it” (158). Although his son Mick fights for England in the Suez attack, 
he just states: 
 
JEAN. Never mind about me. You haven’t heard from young12 Mick? 
ARCHIE. No, old13 Mick can look after himself, he’s a boy without problems, that one. I expect he’s 

screwing himself silly. (Osborne, 1989, V.39) 
 
Osborne uses two opposing adjectives here so as to highlight the contradiction of the attitudes of Jean 
and Archie. On the one hand, Jean is pretty worried about her brother Mick, so Osborne chooses the 
adjective ‘young’. On the other hand, the adjective ‘old’ used by Archie implies his point of view that 
Mick is old enough to care for himself, so nobody needs to worry about him. As Gilleman (2012) 
expounds, Archie appears not to care about anything “[w]ith his camp sensibility and ability to hold an 

emotion at arm’s length, to mock and comment on it” (158). Moreover, other family members also suffer 

                                                             
12 Italic is mine. 
13 Italic is mine. 
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because of Mick’s obscure condition and their personal lives. For example, Mick’s mother Phoebe 

suffers as she cannot learn whether Mick is fine or not, but Archie suggests to Jean consoling her rather 
than doing it himself: 
 
ARCHIE. I wish women wouldn’t cry. I wish they wouldn’t. Try and say something to her, Jean.  
JEAN. (going to Archie). Why don’t you go? 
ARCHIE. I wish I could. I only wish I could. (Osborne, 1989, V.40) 
 
Archie just prefers to take off his glasses not to see their agony. He is aware that everybody needs his 
support, though. Archie just pretends not to care again to escape from suffering more although other 
characters suppose that he ignores anything except himself. As Gilleman (2012) suggests, “In Archie, 
the conscious display of being takes precedence over being itself. It is hard to know what he truly thinks 
or feels” (158). Hence, Osborne underlines his alienation and helplessness indeed under the cover of 
indifference.   
 
Archie even declares that he will make Billy go back to the stage with the hope of earning some money 
and saving himself from a jail sentence by paying some of his credits. He announces: “It isn’t just to 

save that ... show of mine. It is to save your no-good tatty Dad from going to jail. People may not come 
to see Archie but they may still remember Billy Rice. It’s worth a try” (Osborne, 1989, X.82). Osborne 
cleverly rockets the effect of such a strategy with the reaction of Jean, the most sensible character in the 
play: “Are you going to destroy that too? He’s the only one of us who has any dignity or respect for 

himself, he’s the only one of us who has anything at all, and you’re going to murder him, you’re going 
to take him down to—... you’re going to let Rubens and Klein sign his death certificate” (Osborne, 1989, 

X.82). She is obviously against Archie’s plan, because she believes that her father will both destroy 

Billy’s fame as well as his self-respect and murder Billy as he is too old to appear on the stage again. 
As Gilleman (2012) argues, “[T]o survive [Archie] is willing to do anything, whatever the cost to the 

family. He would have sacrificed his wife ... if Jean and Billy did not mess up his plan ... he sacrifices 
Billy ... to sell his own show” (161). Thus, ceaseless poverty and alienation of the lower class also result 
in their moral degeneration. In the following scene, the reader learns that it happened as Jean foresaw 
and Billy died. Gilleman (2012) underlines that “Whereas Archie in his dogged determination to survive 
represents an England of solitary and disillusioned individuals, Jean stands for an England imbued by a 
new collective spirit and sense of loyalty” (161). In that regard, all these efforts of Archie in the music 
hall sector are without any successful outcomes and result in more troubles and agony for his family and 
himself “who simply disintegrates through lack of values or purpose” (Harrop, 1980, 9). 
 
Inability of the Characters to Change their Viewpoint and Life  
Archie cannot change his viewpoint and his life out of the music hall sector like other lower class people 
who surrender and give up struggling to improve their life. Innes (2002) elaborates that “...Osborne’s 

characters are defined by their inability to act. Since ‘there aren’t any good, brave causes left’, social 

frustration is taken out on personal relationships” (86). For instance, while Archie is talking to his son 
Frank, he makes clear what their life is like:  
 
FRANK. You’ve been away too long. Every night is party night.    
ARCHIE. And do you know why? Do you know why? Because we’re dear beat and down and outs. 
We’re drunks, maniacs, we’re crazy, we’re bonkers, the whole flaming bunch of us. Why, we have 

problems that nobody’s ever heard of, we’re characters out of something that nobody believes in. We’re 

something that people make jokes about, because we’re so remote from the rest of ordinary everyday, 

human experience. But we’re not really funny we’re too boring. Simply because we’re not like anybody 
who ever lived. We don’t get on with anything. We don’t ever succeed in anything. We’re a nuisance, 
we do nothing but make a God almighty fuss about anything we ever do. All the time we’re trying to 

draw someone’s attention to our nasty, sordid, unlikely little problems. (Osborne, 1989, VI.54) 
 
Osborne synopsises the poor and desperate life of the lower class in Archie’s sentences. There is reality 

and sarcasm together in this short explanation. He has just admitted failure and cannot think about a new 
way of getting out of his vicious cycle. When he even struggles to make his family feel better, the lights 
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show his face and the view summarises his helplessness in his eyes: “Music. ARCHIE rises, his face 

held open by a grin, and dead behind the eyes” (Osborne, 1989, VII.59). It is a definition of Archie’s 

hopeless situation. He also describes himself in parallel with the expression on his face: 
 
ARCHIE. Oh, you think I’m just a tatty old music hall actor who should be told the truth, like old Billy, 

that people don’t wear sovereign cases and patent leather shoes any more. You know when you’re up 

there you think you love all those people around you out there, but you don’t. You don’t love them, 

you’re not going to stand up and make a beautiful fuss. ... I’m dead behind these eyes. I’m dead, just 
like the whole inert, shoddy lot out there. It doesn’t matter because I don’t feel a thing, and neither do 

they. We’re just as dead as each other. (Osborne, 1989, VIII.71-72) 
 
He does not feel anything anymore about his occupation or life and, as Trussler mentions in Wyllie’s 
article (2009), “he is of a lost generation” (56).  
 
Archie is hopeless both for himself and his family, so he does not believe that they will be able to change 
their life in the future. For instance, he is conscious of the desperate situation of his wife due to their 
ongoing economic problems: “[S]he’s getting old. She’s tired ... of me. Nobody ever gave her two 
pennyworth of equipment except her own pretty unimpressive self... All it’s given her is me, and my 
God she’s tired of that!” (Osborne, 1989, VI.55). Archie is sad for Phoebe since he feels responsible, 

but he has no hope to improve their life as a member of the lower class. As Wyllie (2009) notes, “Rice 
is something of a tragic figure, in that he has a degree of self-awareness and vulnerability, which 
occasionally surfaces: he knows, indeed proclaims, that he is dead behind the eyes” (56). Thus, Archie 

is extremely miserable: “We’re all just waiting for the little yellow van to come—... Except for Jean. 
There’s still hope for her. You wait, you old Gubbins, you’ll be reading about your granddaughter and 

Graham Thing of Elm Lodge, ...” (Osborne, 1989, VI.56). There is probably a reference here to Harold 

Pinter’s The Birthday Party with ‘the little yellow van’. Osborne likely reminds the reader of Stanley, 

who is taken away by a van after torturing him with a cross interrogation the night before, on his 
birthday, and silencing him at the same time. In this respect, Archie means that there is no hope for 
anyone of them except for Jean as he knows that she is educated and can succeed in having a better life.  
 
Phoebe is another character in the play not being able to change the course of her life. Osborne employs 
her as a criticism of the capitalist system indirectly. As Dorney (2009) suggests, “Wesker’s Roots trilogy 
and Chips with Everything,... The Entertainer, and Arden’s Serjeant Musgrave’s Dance, [are] all praised 
by the critics for their direct contact with life” (112). Phoebe is a lower class woman living under bad 
economic conditions as Archie’s wife. In fact, she had imagined a different future for herself when she 

was young. As Brown (1972) remarks, “Phoebe ... had been a plain girl without much sense, who had 

determined to ‘make something’ of herself. She had made Archie ‘want’ her, but now that performance 

is over and his inmost feeling for her is pity” (141). In other words, she could not imagine a better way 
than marriage to have a good future when she was young. She persuaded Archie to marry her although 
he was married to Jane’s mother. However, marriage did not bring the comfortable life she had hoped. 

She nearly always had to bear a troublesome and moneyless life with Archie. Although she is in her 
fifties, she still has to work: “Everything’s doing badly. That’s what I tell Archie. ‘Course he gets 

worried because the business is bad. Still, that’s how it is; people haven’t got the money, have they? I‘m 

at Woolworth’s now, did I tell you? I’m on the electrical counter. It’s not bad. Girls are a bit common, 

that’s all” (Osborne, 1989, III.27). Economic problems are common both in her family and in the 
country. People do not have money, so they cannot support their business when it is necessary. Phoebe 
also gets worried as she is conscious of Archie’s diminishing spectators and bad condition. As Rebellato 

(2002) elaborates, “That image, the front door fearfully locked against the outside world, is found in 
The Entertainer, where the decline of the halls has thrown Archie into perpetual debt” (27). Phoebe, 

thus, confesses that she cannot dare answer the door whenever there is a ring in case there is a policeman 
coming for another summons. That is why, she still has to work and tries to hide her real feelings about 
working at this age. Nevertheless, her worries and exhaustion climb and she states: “I don’t want to 

always have to work. I mean you want a bit of life before it’s all go over. It takes all the gilt off if you 
know you’ve got to go on and on till they carry you out in a box. ... But I don’t want to end up being 

laid out by some stranger in some rotten little street in Gateshead, or West Hartlepool or another of those 
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dead-or-alive holes!” (Osborne, 1989, V.40). Osborne shows economic situation of lower class people 

and, especially women here. There is low payment and uncertain future waiting for them. She does not 
know what will happen to her when she cannot work anymore. Thus, the future is darker for lower class 
women even if they are married. In that regard, lower class women also do not have any willingness or 
courage to change their conditions as they lack any education to make them perceive its necessity.  
 
 
The Suez Attack: A Reflection of State Repression on the Lower Class     
Osborne employs the Suez crisis in The Entertainer so as to criticise the oppression of the state on lower 
class people. He stresses that the state forces the lower class to join the attack and this attitude is not 
fair. Similarly, the lower class is not entitled to be free of this duty. As Gilleman (2002) argues, Osborne 
criticises here “the injustice of the class system and the inadequacies of the Establishment” (83). In the 

beginning, English people approve of the Suez attack to refresh their victorious empire. However, they 
learn by agonising experiences that there is also the possibility of being unsuccessful. Osborne 
emphasises in his play how young people were killed in this ambitious attack and only their families 
grieved while some others or politicians only got sad and disappointed to lose the empire. As Gilleman 
(2012) points out, “What Osborne regretted about the Suez Crisis was the mismanaging and thus the 

wasting of human life in an inglorious war” (160). Furthermore, Osborne critiques that there is no option 
other than either to join up for the war or go to jail for young boys in the lower class. Hence, two sons 
of the Rice family suffer from this attack. While Mick accepts to join up and is killed at the age of 
nineteen, Frank rejects it and has been sent to prison for six months as a punishment. They, thus, have 
to be either killed or imprisoned due to their class when there is a war. The opposing opinions of the 
characters serve to question this situation: 
 
BILLY. [Mick]’s a fine boy. When they called him, he went. No arguments, nothing. He just went.  
JEAN. (suddenly). And when they called Frank, he refused, and he went to jail for it—for six months. 
Young Frank full of doubts about himself, and everybody, with a cold in his head half the year, and a 
weak chest. Lucky to pass C3. Poor Frank. (To Phoebe). He’s not very strong, you always said. 

(Osborne, 1989, III.30) 
 
Osborne highlights that refusing to join up for the war must be as normal as joining up and to charge 
such people as Frank with prison in spite of their weak health makes them suffer in and outside the jail. 
In a socialist country, as Peacock (1999) observes, “[t]he socialist element of the underpinning ideology 
viewed the individual as an integrated member of society who contributed to the health, wealth and 
happiness of the whole” (2-3). However, there is an opposite condition in English society of the play. 
Phoebe is sad for her son due to his miserable condition since he was released from the jail and she is 
angry with the government: “He plays the piano in one of these late-night drinking place. He doesn’t 
seem to know what to do with himself. Since he came out of that place. ... damned prison. ... I’ll never 

forget it. I can’t get over it—ever” (Osborne, 1989, III.31). Frank cannot go on his life after coming out 

of the prison and he still suffers. As a result, the future of both Mick and Frank seems to darken and to 
be spoiled by the government’s decision to attack the Suez for more oil, money and power indeed. The 

two sons’ choices are different, but their fates are nearly the same. Their lives have been ruled and ruined 
by the state and they have become “victim[s] [of] Britain’s colonial capitalism” indeed (Harrop, 1980, 

8). In the capitalist system, the individual has to live for the state, but the state does not exist for the 
individual. If the individual is in the lower class, his/her condition becomes more severe, because the 
state only allows this class to live under the starvation line like the Rice family, two of whose members 
are taken away for the Suez attack.  
 
Above all, their family is also punished by the anxiety about their sons. Osborne shows the worry of all 
family members for Mick and highlights the difficulties soldiers’ families have to stand. For example, 

Billy, Jean and Phoebe talk about Mick and all of them are anxious and wish him to come back safe: 
 
BILLY. I just said that Mick was a good boy. 
JEAN. He is. He is a very good boy. He’s a gallant young nineteen year old who’s fighting for us all, 

who never somehow learnt to say no, who never wanted to, and I hope to God he comes back safely.  
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PHOEBE. Oh dear, Jean, you think he’ll be alright, don’t you? I don’t know why they send these boys 

out to so the fighting. They’re just kids, that’s all. That’s all he’s, a kid. (Osborne, 1989, III.30) 
 
Phoebe cannot understand the reason of sending very young boys to war. Osborne here not only refers 
to their worry about Mick’s safety but also questions the government’s recruiting young boys to the 

army and the war.  
 
Influence of the Ideology and Religion on the Characters’ Silence 
 
There is a big change in the attitudes of the characters after they learn Mick’s death. Each character 
except Jean, “the intellectual of the family”, stays silent and none of them reacts to Mick’s death 

(Gilleman, 2012, 160). Rather than questioning his death, they just prefer to accept it in silence. 
According to Marxist theorist Pierre Macherey, silences should be examined in texts so as to understand 
the points the writer aims to indicate. In this sense, it is necessary to ask why nobody except Jean reacts 
to Mick’s death. It is one of the effects of ideology in the capitalist system. Ideology imposes on people 

to admit any failure or loss in silence, because it always reminds them that they exist for the state and 
they sometimes need to sacrifice for it. Hence, losing someone in their family in the Suez attack should 
be admitted without any reactions according to the Rice family, except Jean. For instance, Frank only 
announces his brother’s death aloud: “The bastards! The rotten bastards! They’ve killed him! They’ve 

killed Mick! Those bloody wogs—they’ve murdered him. Oh, the rotten bastards!” (Osborne, 1989, 
VIII.73). After everybody learns that Mick is dead, they are buried in silence. Osborne does not give 
voice to them. Frank only sings a song silently:  
 
FRANK. Bring back his body, and bury it in England. 
Bring back his body, and bury it here. ... 
Have really got us beaten. 
But ain’t no use agrievin’ 
’Cos it’s Britain we believe in. (Osborne, 1989, IX.74) 
 
Osborne uses this elegy for criticism again and makes clear why they do not react or rebel against the 
government. They keep silence as everybody expects it from the family, also including the reader, 
because Mick was killed for Britain. As Gilleman (2012) highlights, “Britain, however, does not believe 
in the likes of Frank. It holds no promise when ‘you’re nobody, you’ve no money, and you’re young’” 

(160). Moreover, their grief is only seen on their black clothes and arm bands. They just talk about trivial 
things again. Does their silence serve to hide their grief or do they really not care Mick’s death? Yet, 
Jean is decisive not to stop her struggle to wake their feelings up to grieve:  
 
ARCHIE. What do you think you are—a dose of salts?  
JEAN. I owe it to myself. 
ARCHIE. Well, I never really believed in all that inner cleanliness anyway. ... If you’re not careful, 
Jean, people will start putting labels on you pretty soon. And then you’ll just be nobody. You’ll be 

nobody like the rest of us. ... 
JEAN. We can’t all spend our time nailing our suitcases to the floor, and shin out of the window. 
(Osborne, 1989, X.76) 
 
Archie is conscious of Jean’s aim and warns her to be careful not to be labelled and be nobody like them. 

Nonetheless, she does not want to stay there without any kind of reaction. According to Wyllie (2009), 
“Jean, for her part ... has at least some hope that action can change society for the better” (56).  
 
Ideology imposes patriotism on people, especially the lower class, which needs to die for the country 
voluntarily, not the ruling class. Hence, everyone in the family, but Jean, just obeys when there is a call 
from the state and they do not think about questioning it. Nevertheless, Jean is angry with the 
government as she is aware that it is responsible for Mick’s death. She is also one of Osborne’s 

characters “motivated by outrage at the discovery that the idealized Britain, for which so many had 

sacrificed themselves during the war years, was inauthentic” (Innes, 2002, 91). Thus, she disapproves 
of the attitude of her family, who just ignores or escapes from their grief. “The play”, Gilleman (2012) 

notes, “implies that patriotism, in post-war Britain, is but a collection of fossilised sentiments, no longer 
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able to quell people’s grief and rebelliousness” (160). Jean warns Frank not to escape from lament like 

others in the family. Yet, Archie warns her again not to be emotional since he is aware if he becomes 
emotional and starts to grieve for his son, he will react to his death inevitably. All family members, but 
Jean, just cover themselves by not bothering or keeping silence. As they believe that they cannot change 
anything, they just prefer to accept everything by being mute. To Gilleman (2012), “The play succeeds, 

however, at directing the audience’s empathy not towards Jean, who acts out of principle, but toward 

Archie, … When Jean turns on the scheming Archie, accusing him of selfishness, the family makes it 
clear she lacks understanding” (160). 
 
Thus, Jean is against their being dull owing to their social class. As Harrop (1980) puts it, “Jean’s is the 

call to a revolutionary future among the crumbling, tarnished trappings of a reactionary past.” (8). On 
that account, she tries once more and wants them to have a reaction, but Frank reacts against her now, 
not to Mick’s death:  
 
JEAN. You’re like everybody else, but you’re worse—you think you can cover yourself by simply not 
bothering. ... You think if you don’t bother you can’t be humiliated, so you just roar your life out in 
four-letter words and just hope that somehow the perks will turn up.  
FRANK. Leave him alone, he’s just as upset as you are! So shut up. (Osborne, 1989, X.77) 
 
Osborne only speaks by Jean and he does not make her defeated by their silence:  “I’ve lost a brother 
too. Why do people like us sit here, and just lap it all up, why do boys die, ...—is it really ... for the sake 
of a gloved hand waving at you from a golden coach?” (Osborne, 1989, X.78). Jean questions their being 

overawed by the ideological state apparatus and admitting Mick’s death in silence. At the end of her 
sentences, she underlines the opposition between the government and the public as well as the rich and 
the poor. Hence, Osborne criticises the government that is responsible for protecting citizens of the 
country. It is also possible to observe “the sense of naked honesty that came from the identification” 

between the playwright and the character (Innes, 2002, 92). Jean rejects ‘the gloved hand’ of the 
government, looking down on the poor. Therefore, silences about Mick’s death here serve Osborne’s 

aim to criticise the capitalist system and its ideology. He wants to remind the reader that the agonies 
they experience due to their class are not their fate as Marx also emphasises in most of his works. In this 
sense, Jean is the only character that has the potential to think differently. If they have a reaction like 
Jean, it is possible to change their life. In this respect, Osborne gives Jean a very significant role here. 
Although she is in the same class with the other family members, her having a little education also makes 
her different from them and she can see the events around her from a different perspective. By creating 
a woman character with such a significant role, Osborne also has a remarkable gender politics in this 
play and it is a good beginning for the post-war theatre in England. 
  
Interaction of the Lower Class and the Middle Class  
For Marxist literary criticism, the interaction of lower and upper classes is of importance as the 
interaction provides a chance to make a comparison between not only living conditions but also 
viewpoints of two classes. In The Entertainer, the interaction of the middle class character brother Bill 
with the Rice family also has some significant points. He is a business man in good economic conditions 
and he is generally recalled to make a comparison with Archie. For example, Phoebe remembers him as 
a gentleman, who always helps Archie and her in their bad old days: “You and the boys were staying 

with the Old Man then. ... Bill heard that Archie was in trouble again—... it was serious this time, I 
think. ... I burst out crying. He patted my arm in that way of his and he just said ‘I’m sorry Phoebe. I 

really am. I’m afraid it’s always going to be like this’. Well, he got Archie out of whatever it was, and 

that was that” (Osborne, 1989, VI.50-51). Brother Bill helps Archie financially whenever he goes into 
trouble and his guess about the future of the family comes to be true because of Archie’s job and class. 

However, Jean reacts to this portrait drawn by Phoebe and rejects her admiration to brother Bill: “Oh, 

it’s just that I can see brother Bill patting your arm, slipping that ten pounds in your hand, and then 
driving off to have dinner at this Club. That’s all Phoebe” (Osborne, 1989, VI.51). Thus, Jean does not 

believe that he was sincere in his help as he just returns to his wealthy and luxurious life with his wife 
and children after helping them a little. Above all, Osborne stresses in Phoebe’s sentences that brother 
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Bill never brings his wife and children with him when he drops by Archie and Phoebe’s house. In this 

sense, brother Bill only comes and gives some money so as to ease his conscience. Yet, he does not want 
his wife and children to see their condition. As Brown (1972) points out, “Archie’s brother, … a highly 
successful lawyer, ... speaks with care and offers unsympathetic kindness. In trying to help, but not to 
meet with, his poor relations, he is a bad actor and uncommunicative for all his self-assurance” (142). 

Brother Bill’s attitudes towards the lower class have apparently not changed yet. Consequently, he has 

a Darwinist mindset belonging to the nineteenth century and believes that Archie has a poor life since 
he does not work enough, so he deserves these terrible living conditions. Being poor seems to be like a 
contagious disease, so he just chooses to be away from Archie and his family. Jean unsurprisingly 
continues rejecting the attitude of uncle Bill and makes true comments. Archie also contributes to her. 
Jean is angry with her uncle as he cannot be sincere to them and cannot escape from his pride as a middle 
class man feeling superior to them. In this respect, Osborne reminds the reader how people in the 
working class feel when somebody like brother Bill treats them in that way. Archie also agrees with her 
and expresses his ideas ironically:  
 
PHOEBE. He’s something you’ll never be.  
ARCHIE. And I’m something he’ll never be—good Old Bill. He may be successful, but he’s not a bad 

sort. Do you know that my brother Bill has had one wife, no love affair, he’s got three charming gifted 
children. Two of them took honours degrees at Cambridge, and all of them have made what these people 
call highly successful marriages. (Osborne, 1989, VI.52) 
 
Osborne makes a comparison about Bill’s and Archie’s children here. While Bill’s children are 
graduates of Cambridge University and successful in not only their occupation but also their marriage, 
Archie’s children have neither qualified education nor a good occupation. By contrast, Mick and Frank 

have just suffered from the state’s politics, so they have got their share from being lower class members 

at their young age. Jean is also not happy with her life like her brothers. The comparison of the second 
generation also emphasises the difference between the two classes influencing not only the first 
generation but also their children.  
 
Conclusion  
Based upon the above analysis, it appears that the lower class characters in the play are oppressed by 
the upper class economically and socially, so there is a class conflict and a cultural transformation in 
The Entertainer. As lower class people, the characters are not able to see the ways to improve their hard 
living and working conditions. Hence, they cannot change their viewpoint and they are just obliged to 
live entrapped by the dominant ideology of the ruling class unless they are able to change the relations 
of production of the economic system. Brother Bill’s existence in the play serves to emphasise the 

difference between their mentalities as members of different classes apart from their circumstances of 
life. 
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ÖZET 
Panoramik fotoğraf, örnekleri geçmişten günümüze dayanmakta olan geniş açılı lensler yardımıyla veya 

birden çok kadrajın birleştirilmesiyle elde edilen bir çekim tekniğidir. Geniş açılı olarak 

görüntüleyebildiğimiz görüntüler sayesinde, tek kadraj içerisinde çok daha fazla detayın anlatımının 
gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu bağlamda birinci bölümde sanal gerçeklik teknolojisinden 

de önce kullanılmakta olan bu teknik incelenecek ve kullanım alanlarına değinilecektir. 
 
Sanal gerçeklik teknolojisinin günümüzde yaygınlaşması ile birlikte, fotoğraf sanatı bağlamında da 
kullanımın arttığı görülmektedir. Sanal dünyanın, kullanıcının çevresini sarmasından dolayı, fotoğraf 

sanatı prensipleri bağlamında gerçekleştirilmiş çekimlerde, izleyicinin de eserin bir parçası haline 
gelmesi, daha güçlü bir anlatım gerçekleştirebilmeyi mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda da izleyicinin 

de ilgisini esere yoğunlaştırmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda ikinci bölümde sanal gerçeklik teknoloji 

ve çalışma şeklinden bahsedilecektedir. 
 
İzmir'in Selçuk ilçesi sınırlarında bulunan antik Efes kenti yaklaşık olarak M.Ö. 6000 yılına dayanan 

tarihi ile bilinmektedir. Hititler döneminden Bizans dönemine uzanan ve günümüze kadar çeşitli 

uygarlıklara hizmet etmiş olan bu bölge, döneminde başkent olarak kullanılmakta ve 200.000 nüfusa 
hizmet ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda 3. bölümde Selçuk içesinde bulunan antik Efes kendi 

incelenecek ve değerli tarihi irdelenecektir. 
 
Anahtar Sözcükler: Panorama, Sanal Gerçeklik Teknolojisi, Sanal Ortamlar, Fotoğraf, Efes Antik 

Kenti 
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DOCUMENTATION OF A HISTORICAL PLACE WITH VIRTUAL REALITY 

TECHNOLOGY THAT A CONTEMPORARY AND ACTUAL DISPLAY SYSTEM 
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ORCID: 0000-0002-1184-7560 

 

ABSTRACT 
Panoramic photography is a shooting technique obtained with the help of wide-angle lenses, examples 
of which date from the past to the present, or by combining multiple frames. Thanks to the images that 
we can view at a wide angle, it is possible to explain much more details in a single frame. In this context, 
in the first chapter, this technique, which was used before virtual reality technology, will be examined 
and its uses will be discussed. 
 
With the expansion of virtual reality technology today, it is seen that the use in the context of 
photographic art is increasing. Because the virtual world surrounds the user, the fact that the viewer also 
becomes part of the work in shots performed in the context of the principles of photographic art makes 
it possible to perform a stronger narrative. At the same time, it allows the viewer to focus their interest 
on the work. In this context, the second chapter discusses virtual reality technology and the way it works. 
 
The ancient city of Ephesus, located on the borders of the Selcuk District of Izmir, is approximately 
M.He. It is known for its history, which dates back to 6000 years. This region, which dates from the 
Hittite period to the Byzantine period and has served various civilizations until today, was used as a 
capital during its period and is known to serve 200,000 inhabitants. 3 in this regard. in the section, 
ancient Ephesus located in Selcuk will be examined and its valuable history will be examined. 
 
Keywords: Panorama, Virtual Reality Technology, Virtual Environments, Photography, Ancient City 

of Ephesus 

 

 

GİRİŞ 

 

Uzun ve köklü tarihe sahip Efes Antik Kenti üzerinde, günümüze kadar çeşitli arkeolojik çalışmalar ve 

restorasyonlar yapıldığı görülmektedir. Bundan dolayı günümüze kadar pek çok dönemde çeşitli 

amaçlar ve tekniklerle fotoğraflandığı bilinmektedir. Günümüze doğru yaklaştıkça sanal gerçeklik 

teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte geçmişten günümüze gelen panoramik fotoğraf tekniği sanal 

gerçeklik teknolojisi ile birleşmeye başlamıştır. Panoramik fotoğrafçılığı bir adım öteye taşıyan sanal 

gerçeklik teknolojisi izleyicileri, adeta zaman makinesi gibi geçmişe ve geleceğe yani o mekanın içine 

sürükleyebilmektedir. Bu bağlamda Efes Antik Kenti, çağdaş ve güncel bir gösterim sistemi olan üç 

boyutlu sanal gösterim alt yapısı ile fotografik olarak belgelenmek istenmiştir. Böylelikle günümüz 
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döneminde Efes Antik kentinin belgelenmesi istenmiş hem de sanal gerçeklik teknoloji ile izleyicilere 

bu zaman makinesinde bir kapı sunulmuştur.   

 

Projenin gerçekleştirilmesi için 360 derecelik fotoğralama tekniğinin kullanılması gerekmektedir. Bu 

tekniğin uygulanabilmesi için, günümüzde geliştirilmiş olan 360 derecelik çekim yapabilen fotoğraf 

makinelerinden faydalanılmıştır. Proje için bütçe ve performans açısından çeşitli 360 derecelik fotoğraf 

makineleri değerlendirilmiş ve Ricoh markasına ait Theta SC2 modeli tercih edilmiştir. Elde edilen 

görüntüler, fotoğraf düzeltme yazılımları yardımıyla işlenecek daha sonrasında sanal gerçeklik ortamına 

uygun hale getirilerek izleyicilere sunulacaktır. 

 

1. Panoramik Fotoğraf 

 

Panoramanın yüz yıllık tarihi, neredeyse tam olarak on dokuzuncu yüzyıla denk gelmektedir. Her yeni 

icadın öncüleri olduğu gibi, panoramayla bazı aşikar ilişki taşıyan sanat biçimleri daha önce var olduğu 

bilinmektdir. Ancak bu durumda panoramanın gelişiminde doğrudan bir rol oynamadıkları 

görülmektedir. Bazı teoriler, panoramalarla Roma duvar resimleri veya Bayeux duvar halısı arasındaki 

varsayılan ilişkiyi vurgulayarak, hepsinin bir olayın bütünlüğünün "genel bakış" veya temsili için 

zamansız bir insan ihtiyacını yansıttığını iddia etmektedir. Bu argümanların çürütülmesinin en iyi yolu, 

çok kesin bir tarihtir: Robert Barker, icadı için 1787 haziran ayında bir patent aldığı bilinmektedir. 

Panorama bir sanat formu olmasına rağmen, Barker'in çağdaş sanatının bir patente layık olduğunu 

düşünülmektedir.  Ancak bir ressama ait benzer bir patent başvurusu ile pantent başvurusunun şüpheli 

kaldığı anlaşılmaktadır. Panorama ile ilgili Almanya'da yayınlanan ilk haber ise 1794'te Göttinger 

Taschenbuch'ta yayınlanmaktaydı ve Barker'in bir önceki yıl sergilediği resmin açıklamasını içermekte 

olduğu bilinmektedir. Haberin yazarı haberi ‘Eşi olmayan bir resim’ başlığı altında yayınlamıştır ve 

yeniliği ‘muazzam bir gözlem şovu’ ile başlığı ile pekiştirmiştir. Ancak henüz ‘Panorama’ kelimesi 

kullanılmamaktadır. Panorama, genel anlamıyla doğal bir peyzaj özelliği olarak ifade edilmektedir. 

Bunun yerine onsekizinci yüzyılın sonlarında iki yunan sözcüğün kökünden Pan 'tümü' ve horama 

'görüş' bir araya getirilerek türetildiği anlaşılmaktadır. Başka bir şekilde tanımlandığında 360 derecelik 

bir görünümün yeniden üretilmesi olarak tanımlanmaktadır. 1787 tarihi civarlarında birkaç farklı 

Avrupalı ressam tarafından bağımsız olarak icat edilen belirli bir manzara resmi biçimi için yaratılmış 

olan yapay teknik bir terim olarak ifade edilmektedir. Barker 1787'de patent başvurusunda bulunurken" 

panorama "terimini kullanmamakta, ancak icadından 'la nature a coup d'oeil' olarak bahsetmektedir. 

1796'da patent şartnamesini yayınlayan Sanat Repertuvarı şunları kaydetti: 'Bu icat o zamandan beri 

Panorama olarak adlandırıldı.' Oettermann'ın aktarımına göre Encyclopaedia Britannica, ilk olarak 
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1801'de 'panorama' dan 'geç bir tabloyu belirtmek için kullanılan bir kelime' olarak bahsetmektedir 

(Oettermann, 1997, s.5-6). 

 

Görsel 1. Panorama 1828 Salzburg’tan Geniş Ölçekli Panoramik Bir Illustrasyon 

 
Kaynak: (Oettermann, 1997, s.300-301) 

 

19.  yüzyılı takip eden yıllarda bilim ve sanayileşme alanının yanı sıra sanat ve insan yaşantısı üzerinde 

de pek çok değişikliğin yaşandığı görülmektedir. Endüstri devrimi, kentleşme sürecini 

hızlandırmaktadır bununla birlikte ise Romantikleri doğaya yönlendirdiği görülmektedir. Ancak 

ardından fotoğrafın da icat edilmesiyle birlikte yeni bir dönem başlamış ve ortaya çıkan genç neo 

empresyonizm akımıyla birlikte yalnızca manzaranın değil, kent yaşamının da eserlerde yer bulduğu 

anlaşılmaktadır. 19. yüzyılda, Camera Obscura'nın da kullanımıyla birlikte mümkünleşen taslaklar 

öncelikle tuvallere aktarılan kusursuz gerçekliğinin yanında elde edilen görüntünün fırçalara ihtiyaç 

olmadan da kimyasal yöntemler ile var olabilmesini mümkün kılmaktadır. Bundan dolayı illüstratif 

resim tekniğinin yerini hızla fotoğraf tekniğine bıraktığını söylemek mümkün olmaktadır. Panorama 

tekniği, her ne kadar resim sanatı içerisinde yer almış olsa da, fotoğraf tekniğinin icadı ile birlikte daha 

başlangıcından itibaren kendisine yer edindiği görülmektedir.  

Fotoğraf mekaniği, optiği ve kimyasında üzerinde yapılmış olan gelişmelerden yararlanan alanlar 

arasında en önde gelenlerden biri olarak yerini almaktadır  (Ergand, 2006, s.41). 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 111 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

 

Görsel 2. Panorama 1792 London’undan Geniş Ölçekli Panoramik Bir Görüntü 

 
Kaynak: (Oettermann, 1997, s.64-65) 

 

Geniş açılı objektifler, günümüz şartlarında her ne kadar gelişmiş olsa da sınırlı açı aralığında 

çalışabilmektedir. Doğrusal perspektif verebilen lensler 121 derece açısında görüntü verebilirken, 126 

ve 130 derecelik modelleri de üretildiği anlaşılmaktadır. 1843 yılında F. von Hartens'in  geniş açılı 

fotoğraflar elde edebilmek adına, panoramik bir fotoğraf makinesi yaptığı bilinmektedir. Panoramik 

fotoğraf makineleri bu dönemde film ile objektifin eşit uzaklıklar arasında yer aldığı silindirik 

düzlemlere yansıtma suretiyle çalışmaktadır. Film silindir üzerinde pozlanmaktayken objektif, silindirin 

etrafında dönerek pozlamayı sağlamaktadır. Bu yöntemin en önemli özelliği, objektif ve film arasındaki 

mesafenin aynı kalması sebebiyle kenar distorsiyonu etkisi ortadan kalkmaktadır. Filmli panoramik 

kameralarda, 35mm veya 120 roll film kullanılmaktadır. Fotoğraf, izleyicilere gerçekleri yansıtabilmek 

adına günümüze kadar uzun bir yoldan geçmektedir. Bundan dolayı mekanlarda sınırların arttırabilmesi 

adına çeşitli cihazlar ve daha geniş açılarda lensler üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak doğrusal 

perspektif verebilen objektiflerde görüş açısının artması, perspektiftiksel deformasyon da arttığı 

unutulmamalıdır (Günay, 2020, s.88-89). 

 

Günümüzde ‘Panoramik Fotoğraf’ denildiğinde anlatılmak istenen anlam, 360 derece olarak 

fotoğraflanmış görüntülerdir. Geçmişten günümüze illüstrasyonlar ile başlayan panoramanın yolculuğu 

fotoğrafın da gelişmesiyle birlikte pek çok türü arasında en çok bu haliyle bilinir. Günümüzde 

panoramik fotoğraflar en genel haliyle iki teknik ile elde edilmektedir. Bu teniklerden bir tanesi, dijital 

fotoğraf makinelerinin panoramik tripod ve çeşitli geniş açılı lens ekipmanları aracılığı ile birden fazla 
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fotoğrafın çekilmesini içermektedir. Bir alanın 360 derece açıyla fotoğrafını elde etmek için parça parça 

çekilmiş olan kareler çeşitli yazılımlar aracılığı ile tek parça haline getirilir. İkinci teknik ise daha da 

yeni bir teknoloji olan doğrudan 360 derece fotoğraf çekebilen fotoğraf makineleri ile yapılır. Bu tip 

fotoğraf makineleri içerisinde iki adet mercek bulundurur. 180 derecelik bu iki mercekler aynı anda çift 

taraflı çekim yaparak ve elde edilen görüntüyü otomatik olarak işleyerek 360 derecelik görüntü elde 

eder. 

 

Görsel 3. Panorama Efes Antik Kentinde Bulunan Celcus Kütüphanesinin Panoramik Görüntüsü 

 
 

2. Sanal Gerçeklik Teknolojisi 

 

Sanal gerçeklik teknolojisi, çeşitli cihazların bir araya gelmesiyle oluşan bir teknoloji olarak 

tanımlanmaktadır. Bahsedilen teknolojilere örnek olarak, üç boyutlu görüntüleme cihazları, hareket 

algılayıcıları içeren donanımlar, çeşitli giriş aygıtları, yazılımlar ve geliştirici araçlar olarak 

örneklendirilebilmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisinin erken dönemlerde gelişmesi sebebiyle,  

günümüzde Oculus Rift, Samsung Gear VR, Google Cardboard gibi pekçok bütçeye hitap etmekte olan 

çeşitli taşınabilirliğe ve çeşitli kalitelerde sanal gerçeklik deneyimleri sunabilen sanal gerçeklik cihazları 

üretildiği görülmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisi ile birlikte bu platform için içerik üretmeyi mümkün 

kılan yazılımlar da son hızla gelişmektedir. Günümüzde Unity 3D ve Unreal Engine gibi popüler 

yazılımlar sanal gerçeklik alanında da uygulamalar geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. Ayrıca WebGL 

ve 3B Javascript gibi açık kaynaklı yazılımlar ile birlikte sanal gerçeklik teknolojisi, web tarayıcı 

üzerinde de çalışması mümkün olmaktadır. Bu bağlamda web tarayıcılarının da diğer alanlardan geri 

kalmadığını söylemek mümkün olmaktadır. Günümüz kullanıcıları açısından sanal gerçeklik 

teknolojisinin çok ilgi çekici ve popüler olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bundan dolayı sanal 
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gerçeklik teknolojisi için harcanan enerji, bilgisayar dünyasının en büyük dalgası olacağını 

öngörülmektedir (Parisi, 2015, s.7). 

 

Sanal gerçeklik teknolojisi çalışma esnasında, insanların hareketlerini ve jestlerini algılayan çeşitli 

sensörler kullanmaktadır. Bu sensörler yardımıyla hareketler ve jestler sanal ortama aktarılmaktadır. Bu 

sensörlerin bir işlevi de kullanıcının konumu da sanal ortama aktarmasıdır. Kullanıcının sanal ortamı 

deneyimlediği süreçte deneyimin kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de sanal ortama 

aktarılan her türlü bilginin ne kadar doğrulukla aktarıldığı olarak belirtilmektedir (Kayapa, 2010, s.42). 

Etkileşim, insanlar için güçlü bir iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Ekranda yaşanan eylemin bir 

parçası olabilmek, kullanıcının gerçekleşen etkileşimin bir parçası olduğu hissini arttırmaktadır. Ancak 

sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde kullanıcının etrafı tamamen sanal ortamla çevrili olmasından 

dolayı çok daha fazla duyusuna hitap etmektedir. Bundan dolayı kullanıcının deneyimi ve etkileşim hissi 

çok daha fazla artmaktadır (Burdea ve Coiffet, 2003, s.3).  

 

Sanal gerçeklik gözlüğü, çeşitli mercekler, ekran ve kullanıcıya ayar yapmasına olanak veren 

düzeneklerden oluşan, kullanıcının gözlerini tam olarak kapatacak şekilde düzenlenmiş, görüntü aktarım 

cihazıdır. Sanal gerçeklik gözlüğü, insanın nesneleri üç boyutlu şekilde algılamasını taklit edebilmek 

için iki göz arasındaki mesafeye uygun olarak konumlandırılmış iki mercek içerir. Günümüzde, üç tip 

sanal gerçeklik başlığı bulunmaktadır. Bu başlıklar; 

Bilgisayar ile birlikte çalışanlar. 

Mobil cihaz ile birlikte çalışanlar. 

Doğrudan içerisinde işletim sistemi bulunduranlar 

olarak ayrılmaktadır. 
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Görsel 4. Virtual Reality Sanal Dünyadan Bir Görüntü 

 
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qYfNzhLXYGc Erişim Tarihi: 28.02.2021 

 

Bilgisayar ile birlikte çalışan sanal gerçeklik başlıkları, içerisinde çeşitli çözünürlükte ekran barındırır. 

Bu tip başlıklar genellikle kablolar yardımı ile bilgisayara bağlandıktan sonra, görüntünün başlığın 

ekranına yansıtılması ile kullanılır. Örnek olarak, HTC firmasına ait Vive ve Vive Cosmos modeli, 

Oculus firmasına ait Rift ve Rift S modelleri örnek olarak verilebilir. Bilgisayar ile birlikte çalışan 

başlıklar, diğer başlıklara göre daha güçlüdür. Yüksek donanıma sahip bu başlıklar, hem bilgisayar hem 

başlık maliyetinden dolayı en maliyetli olandır. Çünkü, içerisinde yalnız ekran barındırmasından dolayı 

gücünü bilgisayarın teknik donanımından doğrudan alır ve donanım geliştirildikçe görüntünün kalitesi 

ve başlığın sınırları arttırılabilir. Ayrıca kablolar yardımı ile bilgisayara bağlanmasından dolayı hareket 

alanı kısıtlıdır. Mobil cihaz ile birlikte çalışan sanal gerçeklik başlıkları ise, içerisinde dahili ekran 

barındırmaz ve harici bir mobil cihazı ekran olarak içerisine yerleştirilmesi ile kullanılır. Mobil cihaz 

ile birlikte çalışan sanal gerçeklik başlıkları, performans olarak diğer başlıklardan görece daha zayıftır. 

Kablolara bağımlı olmamasından dolayı her yerde kullanılabilir. Kullanıcının daha önceden almış 

olduğu mobil cihazını doğrudan bu tip başlıklarla kullanabilmesinden dolayı maliyet olarak diğer 

başlıklara oranla daha ekonomiktir. Diğer bir başlık ise içerisinde doğrudan işletim sistemi 

barındıranlardır. İçerisinde doğrudan işletim sistemi barındıran cihazlar, bilgisayar ile birlikte çalışan 

başlıklara göre göre nispeten daha zayıf bir işlemci gücüne sahipken, içerisindeki donanımın yalnızca 

sanal gerçeklik amacı ile yapılandırılmasından dolayı mobil cihazlar ile birlikte çalışan başlıklara göre 

daha güçlü özelliklere sahiptir. Ayrıca kablolardan bağımsız oluşu, her yerde rahat bir kullanım kolaylığı 

getirir. 
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Görsel 5. Virtual Reality Sanal Dünyadan Bir Görüntü 2 

 
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qPWOhdUcmSY Erişim Tarihi: 17.03.2021 

 

 

3. Efes Antik Kenti ve Visual Ephesus Projesi 

3.1. Efes Antik Kenti 

 

Ortaçağ islam tarihçilerinin eserlerinde 'Efesis', 'Ufsus' şeklinde anılan Efes ismi zaman içerisinde 

'Altouogo', 'Altologo', 'haultologe', 'Altolloch' ve 'Latologo' şeklinde kaleme alındığı görülmektedir 

(Telci, 2010, s.22). Tournefort'a göre Ayasuluğ kelimesi, incilden gelmektedir. Rumlara göre ise Ayios 

Theolog 'İlahiyatçı Aziz' yerine zaman içerisinde Ayios Skolog kelimesine ve buradan da Ayasuluğ 

kelimesinin türediği ifade edilmektedir (Tournefort, 2005, s.255). Ayasuluğ isminin 1914 yılına kadar 

kullanıldığı ve ardından Selçuk olarak değiştirildiği görülmektedir (Telci, 2010, s.22). 

 

Efes, Türkiye'nin Ege kıyısında, İzmir'in 70 km güneyinde, Küçük Menderes 'Caystros' nehrinin ağzında 

ve Samos adasının biraz kuzeyinde yer almaktadır. Yunan antik çağında bu gölge, M.Ö. 133 yılında 

Asyaya dahil edilen Roma eyaleti sınırları içerisinde 'ionia' bölgesisinin merkezi olarak kabul 

edilmektedir. Bir yandan güneyden çıkan Küçük Menderes nehri ve dağ dereleri tarafından denizin derin 

girişinin siltlenmesi, diğer yandan ise sismik hareketlerle birlikte östatik ve iklimsel dalgalanmaların 

neden olduğu kıyı şeridindeki değişiklikler antik çağlarda şehir sitesinin birkaç kez taşınmasına neden 

olduğu bilinmektedir. Devamında ise Orta çağların ilerleyen dönemlerinde Efesin denizle bağlantısı 

tamamen kesilmiş ve Cenevizliler tarafından kurulan Scalanuova'da 'Modern Kuşadası' yeni liman 
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tesisleri inşa edildiği görülmektedir.  Ayasoluk'taki Bizans-Türk kalesinin çevresinde, geniş bir 

panoramik manzaraya sahip olan Efes, 20. yüzyılın başlarında, bronz çağa kadar uzanan efes çekirdeğini 

birleştiren, aynı adı taşıyan küçük bir yerleşim yeri içermektedir. Zamanlaysa ismi Selçuk olarak 

değişmiş ve il başkenti olarak literatürde yerini almaktadır (Scherrer, 2000, s.8). 

 

Antik Efes Kentinin kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanmaktadır. İzmir ili Selçuk ilçesi sınırları içinde 

bulunmaktadır. Liman kenti olan Aydın ili Kuşadası ilçesine de yakın sayılmaktadır. Yapılan kazılardan 

özellikle Ayasuluk tepesinde Hititlere ait yerleşim yerleri bulunmaktadır. bu dönemdeki adı Apasas 

olarak geçmektedir. M.Ö. 1050 yıllarında dışarıadn gelen göçmenlerin yaşamaya başladığı Efes Kenti 

M.Ö. 560 yıllarında Artemis tapınağı çevresinde yeniden kurulduğu görülmektedir. Bugünki Efes Kenti 

M.Ö. 300 yılarında Büyük İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından kurulmuştur. Helenistik 

ve Roma dönemlerinde 200.000 kişilik nüfusa sahip büyük bir liman kendi olduğu görülmektedir. Efes 

Kenti'nin kendi döneminde bir liman kenti olması, ticaret merkezi olarak gelişmesini ve önemli bir 

politik merkez olmasını sağlamaktadır. Ana tanrıça 'Kybele' geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın 

Efes Kentinde bulunması da bu büyümede önemli rol oynamaktadır. Efes, Bizans döneminde tekrar ilk 

kurulduğu yer olan Ayasuluk Tepesine taşındığı görülmektedir. 1330 yılında Türk Beyliklerinden 

Aydınoğulları'nın Merkezi olan Ayasuluk Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra Selçuk adını aldığı 

anlaşılmaktadır. Efes Tarih boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında hep ön planda olmuş bir 

kent olarak bilinmektedir. Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmektedir. 

Aynı zamanda St. Jean Kilisesi Ayasuluk Tepesi yerleşiminde olmasından dolayı, hristiyan dünyası için 

büyük önem arz etmektedir.  Efesteki ilk arkeolojik kazılar British Museum adına 1869 yılında J.T. 

Wood tarafından başlatılmış 1904 yılından itibaren de D.G. Hogarth tarafından devam ettirilmekte 

olduğu bilinmektedir. 1954 yılından itibaren de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına kazı ve 

restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir (https://izmir.ktb.gov.tr/TR-77418/efes-selcuk.html, Erişim 

Tarihi: 30.03.2021). 

 

3.2. Visual Ephesus Projesi 

 

Bu makalenin proje çalışması olarak belirlenmiş olan ‘Visual Ephesus’ projesi, makale içerisinde 

araştırması yapılan ‘Panoramik Fotoğraf’ ve ‘Sanal Gerçeklik Teknolojisi’ kavramları için bir örnek 

oluşturması amacıyla belirlenmiştir. Bunun yanında tercih edilmiş olan Efes Antik Kenti, çağdaş ve 

güncel bir gösterim sistemi olan üç boyutlu sanal gösterim alt yapısı ile irdelenmiş ve bu tarihi mekan 

fotoğraf olarak belgelenmiştir. 
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Görsel 6. Visual Ephesus Efes Antik Kentinden Panoramik Bir Görüntü 

 
 

Projede Ricoh Firmasına ait firmasına ait 'Theta Sc2' modeli 360 derecelik fotoğraf makinesi 

kullanılmıştır. Sc2 modeli, yüksek çözünürlük ve hassas görüntü işleme özelliği sayesinde doğal 

görünen 360 derecelik fotoğraflar ve videolar elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Theta Sc2 Çeşitli 

modları sayesinde kolay kullanım imkanı sunmaktadır.  Ayrıca hem bilgisayar hem de mobil cihazlar 

için var olan uygulamaları ile elde edilen görüntülere kolayla rötuşlar yapılabilmektedir. 

 

Görsel 7. Visual Ephesus Ricoh Theta Sc2 Modeli 

 
 

Ricoh firmasına ait Theta Sc2 modeline ait diğer teknik özellikler şu şekildedir; 
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Fotoğraf çözünürlüğü: 5376×2688 

Dahili Bellek: Yaklaşık 14 gb 

ISO Hassasiyeti: (Manuel mod) ISO64 - 3200 *2 

Deklanşör Hızı: (Manuel mod) 1/25000 - 60 saniye *1 

Lens Değeri: F2.0 

Sensör Boyutu: 1/2.3 CMOS (x2) 

Efektif Piksel: Yaklaşık 12 megapiksel (x2) 

Çıkış Piksel: Yaklaşık 14megapiksel  

Kullanım için Sıcaklık Aralığı: 0°C - 40°C 

Depolama için Sıcaklık Aralığı: 20°C - 60°C 

(https://theta360.com/tr/about/theta/sc2.html Erişim Tarihi: 04.04.2021) 

   

Proje sırasında Theta Sc2 fotoğraf makinesi ile birlikte standart ayarlara sahip tripod kullanılmıştır. 

Fotoğraf makinesi, tripod yardımıyla yere sabitlenmiş fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen görüntüler üzerinde çeşitli görüntü işleme yazılımları ile tripod öğesi temizlenmiş ve daha temiz 

görüntüler elde edilmiştir. 

 

Görsel 8. Visual Ephesus Ricoh Theta Sc2 Modeli 2 

 
 

Fotoğrafların çekilmesinin ardından, fotoğrafların ışık, netlik ve renk kontrolü yapılması gerekmektedir. 

Bu kontroller sırasında fotoğraflar filtrelenmekte ve istenilenin dışındaki fotoğraflar kenara 

ayrılmaktadır. Ayırma işlemi sonucunda elde edilen uygun niteliklere sahip fotoğraflar çeşitli görüntü 

işleme yazılımları ile son rötuşları yapılmak için seçilmektedir. Bu noktada eksilmiş fotoğrafların 
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çekimlerinin tekrar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Daha sonra elde edilen görüntüler görüntü işleme 

yazılımları ile açıldıktan sonra tripod gibi istenmeyen öğeler fotoğraflar üzerinden temizlenmekte ve 

ortaya izleyici için daha temiz görüntüler bırakılmıştır. 

 

Görsel 9. Visual Ephesus Efes Antik Kentinden Panoramik Bir Görüntü 2 

 
 

Serginin, kullanıcılarla bir araya getirilebilmesi için projenin önemli adımlarından biri olan yayınlama 

aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Yayınlama aşamasında elde edilmiş olan panoramik görüntülerin 

üç boyutlu görüntülenebilir hale getirilmesi ve hedeflenen sanal gerçeklik gözlüğü yani mobil cihazlarla 

çalışabilen gözlüklere uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kullanılacak her türlü 

görüntüleme yöntemi mobil cihazlarla ve monitörler ile uyumlu çalışabilmelidir. 

 

 Bu proje için tercih edilen gözlük ‘VR Box’ isimli mobil cihazlarla çalışabilen sanal gerçeklik 

gözlüğü olmuştur. Ancak proje mobil cihazlarla çalışabilen bütün sanal gerçeklik gözlüklerine uyumlu 

olarak hazırlanmış ve kullanıcıların model uyumsuzlukları yaşamasının önüne geçilmek istenmiştir. 

Bununla birlikte gözlüğü olmayan insanların da projeyi 360 derecelik panorama olarak izleyebilmesini 

mümkün kılmak için çapraz platform desteği sağlanmış ve projenin içerisinde hissetmeseler bile 

görselleri iki boyutlu ekranlardan izlemelerini sağlamayı amaçlanmıştır. Visual Ephesus Sergisi, 

izleyicilere web platformu üzerinden sunulmuş ve ayarlar menüsü dahil edilerek, izleyicilerin sergiyi 

diledikleri şekilde izlemelerine imkan tanınmıştır. 

Böylelikle kullanıcı elindeki donanımına göre sergiyi izleme yöntemini kendi seçebilmektedir. 
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Görsel 10. Visual Ephesus Panoramik Görüntünün VR Olarak Sergilenmesi 

 
 

SONUÇ 

 

Yapılan incelemeler sonucu elde edilen bulgulardan yola çıkıldığında, fotoğrafın icadından itibaren 

fotoğrafın içerisinde bulunduğu çerçevenin genişletilmesi fotoğrafçıların kendini engelleyemediği bir 

ihtiyaç haline gelmiştir. Bundan dolayı bu çerçeveyi genişletebilmek adına daha ve daha geniş açılı 

lenslerin ve farklı baskı çözümleri üretilmesi konusunda panoramik fotoğraf disiplini doğmuştur. 

Günümüz teknolojisi itibariyle fotoğrafta çerçevenin kalktığının en büyük işareti olarak 360 derecelik 

fotoğraflar kabul edilebilir. Günümüzde panoramik fotoğraflar için kullanılan en yaygın yöntem, 180 

derecelik geniş açılı iki adet dijital olarak çekilmiş fotoğrafın birleştirilmesiyle elde edilmektedir.  

 

 Günay'ın da dediği gibi; 'Doğrusal perspektif veren objektiflerin görüş açıları arttıkça perspektif 

deformasyon fotoğrafın kenarlarına doğru anormal artarak oranları bozmaktadır.' (Günay, 2020, s.88). 

Günümüzde kenar distorsiyonunu engellemenin en iyi yoluysa olarak 180 derecelik geniş açılı lenslerin 

kullanıyla mümkün olmaktadır. 

 

 Sanal gerçeklik teknolojisi, çeşitli ekipmanlar ve çeşitleri ile kullanıcının dünyasını 360 derece 

kaplayabilen bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem ile kullanıcının gördüğü dünyanın tamamı veya 

bir kısmı rahatlıkla değiştirilebilir. Bundan dolayı panoramik fotoğrafların görüntülenmesinde de en 

uygun görüntüleme yöntemlerinden biri olarak kabul edilebilir. Sanal gerçeklik yöntemiyle panoramik 

fotoğrafların birleştirilmesi sonucu kullanıcının görüş ekranının tümü çekilmiş olan fotoğraf ile 
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kaplandığında kullanıcının içinde bulunmuşluk hissiyatını da arttırmakta ve fotoğrafın oluşturmak 

istediği his kullanıcı tarafından daha yoğun hissedilebilmektedir. 

 

Elde edilen bilgiler ışığında, Visual Ephesus projesi oluşturulmuş ve bu proje kapsamında Efes Antik 

Kenti panoramik olarak fotoğraflanmıştır. Proje bağlamında tarihi bir mekanın belgelenmesi 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda bakıldığında tarihi mekanlar arasından bir seçim yapılması gerekmektedir. 

Tercih edilecek mekan konusunda pek çok ayrıntıya dikkat edilmiş ve mekan tercihi bu ayrıntılar 

doğrultusunda yapılmıştır. Bu ayrıntılar arasından en belirgin olanı kullanılan ekipman olmuştur. Bu 

projede kullanılan ekipmanlar doğrultusunda yeterli doğal ışığın ve belirli lensin destekleyebildiği 

mesafelerde nesnelere ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda üçüncü bölümde belirtilen bilgiler ışığında 

yapılabilecek en iyi tercih Efes Antik Kenti olmaktadır. Efes antik kenti dış mekan oluşu sebebiyle, hem 

doğal ışık konusunda yeterli hem de yerleşimi açısından 360 derecelik kamera ile çekimlerin 

yapılabilmesi konusnuda uygun ortamı sağlamaktadır. Aynı zamanda tarihi dokusu ve eşsiz güzelliğiyle 

izleyicilerin sık sık ziyaretine uğrayan görülmesi gereken bir yerdir. Bunun sonucu olarak yapılması 

hedeflenen sergi bağlamında izleyicilerin ilgisini daha canlı tutulabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

İnsan hakları temelinde bakıldığında kadınlar 20. yüzyıl’da insan onuruna yakışır bir yaşam 

sürdürebilmelerine yönelik siyasi, hukuki, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda önemli kazanımlar elde 

etmişlerdir. Fakat bahsi geçen alanlardaki bu kazanımlara rağmen Türkiye’de kadınların yaşadıkları 

sorunların devam etmesi, sosyal hizmet müdahalelerine ve desteğine ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. 

Ayrıca yaşanılan dönemde küreselleşmenin her alanda kendini hissettirmesi, kadınlar açısından 

farkındalığın ve hak aramanın güçlenmesi sonucunu da doğurmuştur. Böylelikle kadın konusu her 

açıdan kamuoyunda daha fazla yer almaya başlamıştır. Devletin, vatandaşlarına ortak ve insan onuruna 

yakışır şekilde yaşamalarına yönelik  sunmuş olduğu hizmetler anayasaya göre merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim ilkesine uygun olarak merkezi yönetim kuruluşları ve taşra teşkilatı ile yerel 

yönetimler tarafından verilmektedir. Türkiye’de var olan merkezi devlet yapısı, kadınlara yönelik sosyal 

hizmetlerin de ağırlıklı olarak merkezi yönetim birimleri tarafından verildiği bir realiteyi ön plana 

çıkarmıştır. Fakat kadının hayatının her aşamasında karşılaştığı sorunların merkezden yönetimin taşıdığı 

riskler nedeni ile merkezden yönetim kuruluşları tarafından etkili, verimli, sürekli ve kaliteli şekilde 

çözülmesini  zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada kadınlara yönelik sosyal hizmetlerin merkez-yerel 
ikileminde paylaşıma yönelik farklı açılardan öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda literatür 

analizi ve gözlem yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmada Türkiye’de merkezi yönetim kuruluşları 

tarafından sunulan kadına yönelik hizmetlerin yerel kamusal mal ve hizmet hüviyeti taşıması nedeni ile 

yerel yönetimlere devri ve merkezi yönetimin planlama, yönlendirme, düzenleme ve denetleme 
fonksiyonlarını yerine getirmesinin daha etkili çıktılar sunacağı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kadın, merkezi yönetim, sosyal hizmet,  yerel yönetimler, görev paylaşımı 

 
 

DISTRIBUTION OF TASKS IN THE CENTER-LOCAL DILEMMA IN THE ASPECT OF 
SOCIAL SERVICES FOR WOMEN 

 
ABSTRACT 

On the basis of human rights, women have achieved significant acquisition in the political, legal, socio-
economic and cultural fields in the 20th century for them to live in dignity. However, despite the 
guaranteed rights in the aforementioned areas, social work practices for women have become necessary 
because of the continuous problems of women in Turkey. Also, in our times, awareness of women and 
their pursuit of rights has strengthened thanks to globalization. As a result of these, the issue of women 
with every aspect has become more common in the public opinion. Social services are provided equally 
and dignifiedly by the state.  According to constitution and principle of central administration-local 
administration, social services are delivered to citizens through central administration institutions and 
provincial organizations. The fact that, social services for women are mainly provided by central 
government units because of the central state structure in Turkey. On the other hand, the problems faced 
by the women in every stage of their life and the risks associated with the central administration make 
more difficult social services to be delivered effectively, efficiently, continuously and with high quality 
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by the central management institutions. In this study, it is aimed that making different suggestions about 
sharing tasks between central administration units and local administration units according to central-
local dilemma of social services for women. In this context, literature analysis and observation methods 
have conducted. Due to fact that, social services allocated for women which are considered as public 
goods and services, it is concluded in this study that, it will be more effective for central administration 
to hand over social service responsibilities to local administration and be in charge of planning, leading 
and inspection of social service units. 
 
Keywords: women, central administration, local administration, social services,  task distribution 
 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısına yakını kadınlardan oluşmasına rağmen kadınlar tarih boyunca 

yoksulluk, şiddet ve toplumsal baskı gibi bir çok sorunla karşı karşıya kalmışlardır.İnsan haklarının 

tarihsel süreçte gelişimine bağlı olarak insan hakları özelinde kadın hakları konusunda farkındalık 

oluşmaya başlamış, bu farkındalık kadınların kendi hakları ve toplumsal eşitlik konusunda mücadeleye 

girişmelerine neden olmuştur. İnsan onuruna yakışır bir yaşam için kadınlar 20. yüzyıl ’da siyasi, 

hukuki, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Fakat hala 

özgürleşme ve toplumsal  baskı sorunları devam etmektedir. Küreselleşme sürecinde de elde edilen 

kazanımlara rağmen kadınların toplumsal yaşama katılımları hiçbir zaman erkeklerle aynı düzeyde 

olamamıştır. Süreçteki gelişmelere rağmen yaşanan toplumsal sorunlar, bazı kültürel öğelerin kadınlar 

aleyhine devam etmesi  ve diğer sorunlar nedeniyle kadınlara yönelik  sosyal hizmet uygulamaları da 

devreye girmiştir. 

Devletler ise bu sorunların çözümü için kurumsallaşma yoluna gitmişlerdir.  İnsan hakları içinde kadın 

haklarını korumak bu kurumsallığın temel dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Ve bu kurumsallığın 

temeline dayanarak kadınlara yönelik sosyal hizmet birimleri kurulmuştur. Sosyal hizmet aslında bu 

alanda bütün bireyler özelinde kadınları özgürleştirmek ve güçlendirmek için yapılan faaliyetlerin 

bütünüdür. Kadınlara yönelik yaşanılan sosyal problemlere yönelmeden sosyal hizmet eksik 

kalmaktadır. Bütün sosyal hizmet faaliyetleri bir açıdan kadına dokunmadan vaka analizi yapamaz. Bu 
açıdan bakıldığında sosyal hizmet aslında kadınlara yönelik çalışmalar diye bütünleştirilebilir. 

Türkiye’de de kadına yönelik sosyal hizmetler 1961 Anayasasında kabul edilen sosyal devlet ilkesi ile 

beraber  devletçe anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasa bu güvenceyi merkezden yönetim ve 
yerinden yönetim ilkesine  göre kamusal hizmetleri dağıttığı kurumlara yüklemiştir. Yerel yönetimlerin 

yerel hizmetlerde sosyal hizmetleri arka planda tutması ve Türkiye’de tarihten gelen merkezi devlet 
yapısı, kadınlara yönelik sosyal hizmetlerin de ağırlıklı olarak merkezi yönetim birimleri tarafından 

verildiği bir realiteyi ön plana çıkarmıştır. Yapılan bu çalışma ile kadınlara yönelik merkezi yönetimden 

verilen sosyal hizmetlerin durumu ve kurumsallık yapısı ile  etkinlik durumu incelenmiştir.  

Kadının hayatının her aşamasında karşılaştığı sorunlara, merkezden yönetim ilkesinin taşıdığı riskler 

nedeniyle merkezden yönetim kuruluşları tarafından etkili, verimli, sürekli ve kaliteli şekilde çözüm 
bulumması zorlaşmaktadır. Bu çalışmada kadınlara yönelik sosyal hizmetlerin merkez-yerel ikileminde 
paylaşıma yönelik farklı açılardan öneriler sunulması amaçlanmıştır. Türkiye’ye yönelik veriler 

üzerinden temel ilkeler düzeyinde mevzuatla verilen hizmetler tartışılmış ve değerlendirmiştir. Ayrıca 

literatür taraması yapılmış, ilgili kurum ve kuruluşların yayınladıkları raporlardan faydalanılmıştır. 

Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular üzerine yapılan değerlendirmeler ile önerilerle çalışma 

sonuçlandırılmıştır.  

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 124 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

1-) Merkezi Yönetim Tarafından Sunulan Kadına Yönelik Sosyal Hizmetler 

Türkiye’de merkezi devlet yapısının bulunması, sosyal hizmetlerin maliyetinin yüksek olması, 

toplumsal olarak ülke geneline yayılması ve bazı politik nedenler gereği kadınlara yönelik sosyal 
hizmetler genel olarak merkezi yönetim tarafından verilmektedir. Merkezi yönetim tarafından kadınlara 

yönelik hizmetler aşağıda özetlenmiştir. 

Tablo 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Merkezi Yönetim Sosyal Hizmet Uygulamaları 

 

Politika Geliştirme ve İzleme 
Politika geliştirme ve izleme  için öncelikle merkezi yönetim tarafından ulusal eylem planları 

hazırlanmaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planları; 2007-2010, 2012-2015,2016-
2020 yılları arasını kapsayan dönem için hazırlanmıştır. Son olarak 2021-2025 yılları arası için 

hazırlanan  4’üncü ulusal eylem planı çalışmaları devam etmektedir.  Ulusal eylem planları içerisinde 

genel olarak yasal düzenlemeler, kadına yönelik şiddete karşı eylem oluşturma, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ilişkin farkındalık oluşturma, kadının sosyal ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi, kadına 

yönelik verilen önleyici ve koruyucu hizmetler ve bu alanda faaliyette bulunan  kurumlararası 

işbirliğinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 2016-2020 yılları arasını kapsayan Ulusal Eylem Planı 

içeriğinde  6 başlık bulunmaktadır. Bunlar; kadın hakları hakkında yasal çalışma, kadınlar için 
farkındalık oluşturma, kadınlara yönelik koruyucu hizmetler, kadınların yararlanacağı sağlık hizmetleri, 

kadınlara yönelik hizmetler için kurumlararası koordinasyon, şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar 

(aile.gov.tr, Ulusal Eylem Planı, 2016-2020, 2021).  
 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonları kurulmuş 

olup, 81 ilde çalışmaya başlamıştır. Bu komisyonlar  valiler başkanlığında 3 ayda bir toplanmaktadır. 

Şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik yerelde yapılacak olan çalışmalar 
kurumlararası işbirliğiyle bu komisyon toplantısında planlanır. Ayrıca komisyona bağlı alt teknik kurul 

da 3 ayda bir toplantı yaparak, üst komisyona yerelde yapılacak çalışmalarla ilgili öneri sunmaktadır. 

Üst komisyonda kurum amirleri alt teknik komisyonda da o kurumların temsilcileri görev alarak yerelde 
görev yapan kadın STK’lar da davet edilerek ve ortak çalışmalarda bulunmaktadır. Üst komisyona 

Cumhuriyet Başsavcıları, Kolluk kuvvetleri, Üniversiteler, Belediyeler, Nüfus, Göç, Sağlık, Milli 

Eğitim gibi kurumlar davet edilerek kurulan “İl koordinasyonları” şiddetle mücadelede yerelde 
yapılacak tüm çalışmaların karar merkezidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından 

hazırlanan ulusal eylem planları her ile gönderilerek, illerden de yerelde uygulanması için yerel eylem 
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planı hazırlanması istenmektedir. Yerelde yapılacak çalışmalara “Yerel İl Eylem Plan”larında yer 

verilmektedir. 
 
ASHB merkezinde “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” mevcuttur. Yerelde yaşanan aksaklıklar 

ve yerelden merkeze iletilen raporlar komite tarafından değerlendirilir ve uygulamalarda  mevzuatta 
düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılır. 
 
25 Kasım 2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı; Sağlık  Bakanlığı, Adalet 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı  ile protokol imzalamış 

ve “2020-2021 Koordinasyon Planı” yayınlanmıştır (aile.gov.tr). Bu planın amacı kurumlar arası 
koordinasyonla 2 yıl içerisinde ülke genelinde yapılacak çalışmaların, uygulamaların ve etkinliklerin 

belirlenmesi ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Koordinasyon planının ardından Adalet Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığı da genelgeler yayımlayarak ve hizmette yapılacak değişiklikler duyurulmaktadır. 
İçişleri Bakanlığı’nın 01.01.2020 tarih 01 sayılı “Kadına Yönelik Şiddet konulu genelgesi” ile Vali, 
Belediye Başkanı, Sağlık Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Göç İdaresi, Üniversite Rektörü, İl 

Milli Eğitim Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Kadın Konukevi, Cumhuriyet Başsavcısı, 
Denetimli Serbestlik, İl Müftülüğü, Kalkınma Ajansı, Baro Başkanları, Kadın Dernekleri, Sosyal 

Güvenlik İl Müdürü gibi kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla komisyon toplanır. Valilikler 

tarafından bu genelge kapsamında her ilde  belirtilen hususları kapsayan bir iç genelge 
yayınlanmaktadır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme 

toplantıları Valiler başkanlığında 3 ayda bir yapılmaktadır. Bu toplantılara Cumhuriyet savcıları ve aile 

mahkemesi hakimleri  de davet edilmektedir.  
 
Kadına yönelik şiddetle  mücadele konusunda ilçe düzeyinde kaymakamlar başkanlığında toplantı 

yapılması  da genelgede yer almaktadır. KADES uygulamasının vatandaşa duyurulması kolluk 

kuvvetleri ve Bakanlık birimleri işbirliğiyle yapılmaktadır. İlin  en işlek caddelerinde bununla ilgili 
stantlar kurulmaktadır ve medyada tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  
 
Merkezi Yönetim uygulama birimleri 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri  (ŞÖNİM):  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna dayalı olarak 2012 yılında açılmaya başlamıştır. İlgili kanunun 

kapsamı  “kadına karşı şiddetin önlenmesi ile sonuçta koruyucu ve önleyici tedbirler alınması üzerine 

bu tedbirlerin uygulanması için destek ve izleme hizmeti”  sunmaktır.  Sunulan hizmetler için 7/24 

esasına göre ve  açık kapı sistemiyle çalışmaktadır. ŞÖNİM’ler  etkili ve süratle hizmet vererek, kadının 

toplumsal hayatta, psikolojik, hukuki ve ekonomik  olarak daha güçlü olmasını sağlayan merkezlerdir. 

ŞÖNİM’ler 81 ilin tamamında hizmet sunmaktadırlar. 2020 yılı sonunda ise 189.663 kadına, 16.648 

erkeğe ve 14.397 çocuğa (toplam 220.708 kişi) hizmet sunmuştur (ailevecalisma.gov.tr, 2020 Faaliyet 

Raporu, 2021). 

Kadın Konukevleri: Fiziksel, cinsel, ekonomik,  duygusal veya psikolojik şiddete maruz kalan 

kadınların korunduğu, gerekli yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinin  karşılandığı ve  geçici süreyle 

barındıkları ASHB’na, yerel yönetimlere, Göç İdaresi ve STK’lara ait sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

Türkiye genelinde 2021 yılına geldiğimizde bakanlığa bağlı toplam 111 kuruluş 2.743 kapasiteyle, yerel 

idarelere bağlı 32 kuruluş 703 kapasiteyle, STK’lara bağlı 1 kuruluş 20 kapasiteyle, Göç İdaresi GM 

bağlı ise 2 kuruluş 42 kapasiteyle hizmet vermektedir (ailevecalisma.gov.tr, 2021). 

Kadın konukevlerinde verilen hizmetler : 
- Barınma hizmeti; Kurum içinde 6 ay süre ile barınma hizmeti sunulmaktadır. 
-Psikososyal destek: Kurumda bulunan meslek elemanları tarafından barınma  süresince sağlanmaktadır. 
- Ekonomik destek: Kurumda bulunan meslek elemanları tarafından  yapılan sosyal inceleme raporuna 
istinaden harçlık ödemesi yapılmaktadır. 
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- Hukuki destek: Bakanlığın İl Avukatları ya da o ilde bulunan baro tarafından sağlanmaktadır. 
-Yönlendirme ve Rehberlik desteği: Kurumda bulunan meslek elemanları tarafından kadının güçlenmesi 

adına barınma  süresince sağlanmaktadır. 
- Ücretsiz Kreş desteği: Kurumda kalan ve yanında  bulunan 0-6 yaş çocuklarına yönelik olarak bu  

hizmet sunulmaktadır. 
- İstihdam desteği: Kurum tarafından çalışmak isteyen kadınlar  MEB, Meslek Edindirme Kursları, 

İŞKUR, Mesleki Danışmanlık gibi yerlere yönlendirilmektedir. 
 

1.3  Mağdur Destek Sistemleri 

Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduruna yönelik destek sistemleri 6 başlık altında ele 

alınmaktadır. 

  Veri entegrasyonu 
  Risk analizi sistemi 
  Elektronik kelepçe 
  Alo 183 
  KADES 
  ALO 112 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı  ve İçişleri Bakanlığı vakalara hızlı erişim ve etkin 
müdahalenin sağlanması ve kadınların hizmetlerden haberdar edilmesi amaçlı ortak bir veri entegrasyon 

sistemi kullanmaktadır. Veri Sisteminde şiddet mağduruna yönelik bilgiler kurumlarla paylaşılır ve en 

kısa sürede şiddet mağduruyla iletişim kurulur. Şiddet mağduruyla ilgili sosyal incelemeler, tedbir 

kararları, şiddet mağduruyla ilgili aile içi şiddet formları gibi  dokümanlarla kadına yönelik sunulacak 
hizmetler planlanır. Veri sistemi sayesinde resmi yazışmalar olmaksızın kurumlar arası iletişim hızlı bir 

şekilde sağlanır. Kadının desteklenmesi ve güçlenmesi kapsamında çalışmalar yürütülür. 

Vakalarla ilgili risk  değerlendirilmesi yapılarak risk durumuna göre önceliklendirilmektedir. Çok 

yüksek riskli vakalar öncelikli olarak ele alınarak can güvenliği riski açısından da değerlendirilmektedir. 
Yüksek can güvenliği riski olan vakalar için öncelikle  güvenlik önlemleri alınarak, psikososyal destek 

sağlanmaktadır. 

2021 yılı Şubat ayından itibaren teknik yöntemlerle takip ve elektronik kelepçe sistemi uygulanmaya 

başlanmıştır. Çok yüksek can güvenliği riski olan vakalar için  kullanılan bir takip sistemidir. Elektronik 

kelepçe şiddet uygulayana takılır ve merkezi Ankara’da olan bir izleme  sistemi mevcuttur. Elektronik 
kelepçe en fazla 6 ay olarak uygulanır. Uygulama sonucunda  süreç değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Şiddet mağduruna yönelik bir destek sistemi de merkezi Ankara’da olan ALO 183’dür. Bu sistem 7/24 

esası ile çalışmaktadır. Bakanlık merkezi tarafından bu hizmet verilir.  Şiddet mağduruyla ilgili bilgiler  
Bakanlık tarafından  yerelde ilgili birimlere  gönderilir. Bu birimler  ilgili personeline vaka 

yönlendirilmesi yaparak, sorunun çözümü için destek sağlamaktadır. 

KADES, kadınlara yöneltilen şiddet, taciz gibi durumları engellemek için kadınların kullanımına 

sunulan resmi bir mobil uygulamadır. Son dönemde kadına yönelik artan şiddet olaylarını azaltabilmek 

adına geliştirilen bir projedir. Şiddet mağduruna yönelik acil durumlarda kullanılması için İçişleri 

Bakanlığı tarafından KADES sistemi uygulanmaktadır. Telefonlara KADES  uygulaması indirilmesi ve 

acil bir durumda tek bir tuşla kolluk kuvvetlerinden destek alması mümkündür (icişleri.gov.tr,2021). 

Ayrıca şiddet mağduru acil durumlarda 112’yi arayarak kolluk kuvvetlerinden ve sağlık hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. 

1.4  Farkındalık Çalışmaları 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları her ilde ŞÖNİM ‘ler işbirliğiyle 

yapılmaktadır. ŞÖNİM’ler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri meslek elemanları 
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tarafından ve  kadınların güçlenmesine yönelik eğitimler her kurum tarafından farklı başlıklar altında 

kurum görev ve faaliyet alanları kapsamında verilmektedir. Örneğin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

sağlık okuryazarlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özellikle halk eğitim merkezleri kanalıyla 
kadınlara eğitimler verilmektedir. Eğitimlerde amaç kadınların güçlenmesi, sosyal hayata katılımı, 

farkındalığın artmasıdır. Kadınların hukuk okuryazarlığı alanında farkındalık kazanmaları 

kapsamında  eğitimler söz konusu olunduğunda Barolarda görev yapan avukatlardan destek 

alınmaktadır. Kolluk kuvvetlerine ise travmaya maruz kalmış kadınla görüşme teknikleri konusunda 
ŞÖNİM’de görev yapan psikologlar tarafından eğitimler verilmektedir.  25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele Gününde de Kamu kurum ve kuruluşlar ve STK’lar ile ortak faaliyetler ve farkındalık 

etkinlikleri planlanmakta ve halkı  bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

       Grafik 1. Şiddet gören kadınların yetkili makama ulaşma oranı 

  

                   Kaynak: hips.hacettepe.edu.tr, 2021 

Eşi  veya beraber olduğu erkekler tarafından fiziksel, ekonomik, psikolojik  ve/veya cinsel şiddete maruz 

kalan  kadınların, yetkili makamlara başvurma oranları incelediğinde 2014 yılında gerçekleştirilen  
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” sonuçlarına göre; kurum/kuruluşlara başvuru yapan şiddet 

mağduru oranı %11’dir. Bu oran dünya ortalaması olan %10’dan yüksek, Avrupa ortalaması olan 

%14’ten ise düşüktür. Dünya örnekleri ve Türkiye oranları bize kadınların çoğunluğunun yetkili 

makamlardan hiçbirine başvurmadıklarını ya da ulaşamadıklarını göstermektedir. Ulaşılan yetkili 

makamlara detaylı bakıldığında ise sosyal hizmete ihtiyacı olan kadınların başvurdukları ilk yer %63,6 

ile polistir, bunu ise öncelikle mahkemeler ve ardından sağlık kuruluşları izlemektedir. 

2. Yerel Yönetimler Tarafından Sunulan Kadına Yönelik Sosyal Hizmetler 

Yerel yönetimlerde, kadınlara yönelik yapılan sosyal hizmetlerin incelenmesinde Henri Lefebvre’in 

“Kadınların Kent Hakkı” terimi üzerinden incelemek gerekmektedir ( Yücel ve  Kutlar, 2020:156).  

Kadınların  kente katılabilmesi ve kentin imkanlarından yararlanabilmesi  ve kentin kendilerine verdiği 

hizmetlerden faydalanabilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kadının kent hakkını yerinde ve yeterince 

kullanabilmesi kent ve vatandaşlık arasında bulunan ilişkiyi toplumsal cinsiyetle anlamlandırabilmesi 

gerekmektedir (Kaypak, 2014:353). Bu anlamda yerel yönetimlerin kurmuş olduğu kadın hizmetleri 

birimleri aşağıda örneklendirilmiştir. 
Tablo 2. Bazı Belediyelerin Kadın Hizmet Birimleri 

Belediye Kadın Hizmetleri 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
Konya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  

İzmir Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
İstanbul Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
Antalya Alanya Belediyesi Müdürlük olarak kurulmamıştır. 
Rize Belediyesi Müdürlük olarak kurulmamıştır. 

https://van.bel.tr/teskilat-semasi.html
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İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Müdürlük olarak kurulmamıştır. 
Bu tabloda yerel yönetimlerin kadına yönelik sosyal hizmet uygulamalarında bir eşgüdüm olmadığı, her 

belediyenin kendine özel bir müdürlük kurduğu, bu müdürlükler içinde bazı belediyelerde kadın 

kelimesinin dahi kullanılmadığı görülmektedir. Bazı illerde kadına yönelik hizmetlere ilişkin Müdürlük 

kurulmamasına rağmen bazı ilçe belediyelerinin bu alana daha fazla önem gösterdiği görülmektedir. 

Ayrıca toplumsal cinsiyet bağlamında belediyelerin vermiş olduğu örnek hizmetlere bakıldığında 

belediyeler arasında  bütünlüğün de olmadığı görülmektedir. 
Tablo 3. Kadın hizmetleri alt birimleri 

Belediye Toplumsal cinsiyet 
eşitliği birimi 

Kadın ve Aile 

Hizmetleri Müdürlüğü 
Kadın Dayanışma 

Merkezi 
İstanbul Beylikdüzü Var Var Var 
Eskişehir Var Yok Var 
Bursa Nilüfer Var Var Var 
Tunceli Var Yok Yok 
İzmir Var Var Var 
Antalya Muratpaşa Yok Var Var 
Trabzon Var Yok Var 

(Kaynak: Yücel ve  Kutlar’ın Belediyelerin Kadınlara Yönelik Birimlerinin Hizmetleri 

tablosundan derlenmiştir, 2020:158) 

Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını yerleştirmek için yerel yönetimler, merkezi idareye oranla etkinlik 

ve verimlilik noktasında daha önemli bir yerdedir (Dumlupınar, Göksu, 2020:726). Yerelde üretilen ve 

sunulan hizmetler için gerek ihtiyaçların tespiti gerekse bu ihtiyaçlara yönelik yapılan hizmetin etkin 

sunumu hususunda merkezden yapılan uygulamalara kıyaslandığında yerel birimler daha etkili bir 
yapıdadır (Klatzer, 2012:11). Nitekim yerel yönetimlerin mahallinde bulunan müşterek ihtiyaçlar için 

hizmet talep edenlere ulaşabilme derecesi yüksektir. Bu nedenle verilen hizmetlerin memnuniyet oranı 

ve etkisinin ölçülmesi ilk seçimlerde veya yapılan denetimlerde kolayca tespit edilebilecektir. 
Tablo 4. Türkiye’de yerelde cinsiyet eşitliği endeks verileri-2020 yılı 

İl Sıra  Değer Siyaset ve Ekonomide 
Temsil Edilme 

Üretim Faaliyetlerine 
Katılım 

Eğitim 

Muğla 1 0,542  0,166 0,527 0,933 
İzmir 2 0,532  0,123 0,535 0,939 
İstanbul 4 0,528  0,118 0,529 0,938 
Tunceli  8 0,517   0,120 0,596 0,836 
Antalya 14 0,507   0,123 0,479 0,918 
Gümüşhane 21 0,493   0,090 0,569 0,821 
Konya 65 0,442   0,085 0,391 0,851 
Siirt 74 0,428  0,041 0,520 0,724 
Bingöl 80 0,400  0,074 0,351 0,776 
Muş 81 0,395  0,031 0,413 0,739 

Kaynak: TEPAV, 2021 
Toplumsal cinsiyet endeks değerinde eşitliğin en yüksek  olduğu il Muğla’dır. Muğla’nın toplumsal 

cinsiyet eşitliği incelendiğinde; siyaset ve ekonomide temsil oranının en yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Endekse göre  eğitim ve üretime katılım açısından da diğer illere oranla  daha güçlü bir 

performans göstermektedir. Toplumsal cinsiyet endeks değerinde eşitliğin en düşük olduğu il Muş’tur. 

Muş’un toplumsal cinsiyet eşitliği incelendiğinde; siyaset ve ekonomide temsil oranının en az düzeyde 

olduğu görülmektedir. Endekse göre  eğitim ve üretime katılım açısından da diğer illere oranla  zayıf bir 

performans göstermektedir. 
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3. Bulgular ve Değerlendirme  

Türkiye’de merkezi yönetim ile yerel yönetimler açısından kadına yönelik  sosyal hizmet 

uygulamalarına ilişkin elde edilen veriler ışığında aşağıdaki bulgu ve değerlendirmelere ulaşılmıştır. 

Bulgu 1- Merkezi yönetimin bürokratik yapısı ve kırtasiyeciliğin fazla olması kadınlara yönelik 

sosyal hizmet uygulamalarında etkinlik ve verimlilik düzeyini düşürmektedir. Yeni kamu yönetimi 
anlayışında kamu hizmetleri içinde etkinlik, verimlilik, müşteri odaklılık ve performans hedeflerine 

uygun çıktılar aranmaktadır (Turan, 2007: 17). Küreselleşme süreci ile birlikte dünyadaki değişim ve 

gelişim yerel yönetimlere de yansımıştır. Türk kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik için üretilen 

sonuçlar içinde devletin küçültülmesi de yer almaktadır. Yerel yönetimler bilindiği üzere mahallinde 
bulunan ihtiyaçlara en hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmada önemli birimlerdir.  Devletin 

küçültülmesi için yerel hizmetlerin ön plana çıkarılması ve bu mahalli ihtiyaçlar için yerel örgütlere 

yetki devri yapılması etkinlik ve verimlilik açısından önem arz etmektedir. Hukuki açıdan bakıldığında 

mahallinde bulunan  vatandaşa en yakın  yerde kamusal düzen kurulmalı ve öncelikli olarak hizmetin 

bu yerlerden verilmesi gerektiği belirtilmektedir (Olgun, 2007: 114). Bir çok ülkede genel olarak 

yönetsel yerinden yönetim birimlerine hizmetlerin devredilmesnin; merkeziyetçiliğin aşırılığının 

sakıncalarını ortadan kaldırdığı, vatandaşın yönetime dahil edildiği, kamu hizmetlerinin verim ve 

etkinliğini artırdığı görülmektedir.  

Bulgu 2- Yerel yönetimlerin yöresinde tüm vatandaşlara ulaşabilme becerisi, sosyal hizmet 

deneyimlerinin uzun yıllara dayanması ve kadın konukevi kurma zorunluluğu gibi nedenlerle bu 

alanda hizmet vermede etkin ve verimli olacağı düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin yüksek 
katılımcılığa imkân vermesi, halkın talep ve ihtiyaçlarının tespitini yapan birimler olması onu güçlü 

yapmaktadır. Sosyal Hizmetlerde yerel yönetimler yatılı bakım hizmetlerini uzun süredir 

vermektedirler. 2005 yılında yapılan yerel yönetim reformları ile kadınlara yönelik bakım hizmetlerine 

kadın konukevleri de eklenmiştir. 5393 sayılı kanuna göre nüfusu 100.000’i geçen belediyeler kadın ve 

çocuk bakımevi açmak zorundadır. Bu sayede sosyal hizmetlerde yerel yönetimlerin oldukça tecrübeli 

hale geldikleri söylenebilir (Kanlı ve Karabel, 2021:55). 

Bulgu 3- Yerel yöneticiler kadınlara yönelik yapacakları sosyal hizmette isteksizdirler. Siyasi 

etkinlik ölçütü bakımından olumsuz yansıyacağı düşünülmektedir. Yerel yöneticiler seçilebilme 
kaygısı güderler ve yeniden seçilebilmek için de yönetimleri süresince başarılı olmak isterler. Merkezi 

yönetimin hizmet alanında güçlü olmadığı yerlerde bulunan bireye ulaşma imkanları vardır. Ayrıca 

siyasi açıdan hesap verebilir olmak için yerel sorunları göz ardı edemezler. Fakat kadın hizmetleri 
alanında yapacakları başarısız bir uygulama belediye yöneticileri için kamuoyunda olumsuz 

algılanacağı da gerçektir. Bu nedenle yerelde yöneticiler kadınlara yönelik stabil sosyal hizmetler sunma 

hususunda isteksizdirler. İstanbul örneğine baktığımızda nüfusu 100.000’i aşan 36 belediyeden sadece 

9 tanesi kadın ve çocuk bakımevi açmıştır. 
  
Bulgu 4-Anayasa’da kadına yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili ifadelerin bulunması 

nedeniyle devlet her türlü önlemi almak zorundadır. Anayasanın 10. maddesinde; Devlet, “kadınla 

erkeğin her alanda eşit haklara, eşit olanaklara kavuşması için düzenlemeler yapmak, gerekli tedbirleri 

almakla” yükümlü kılınmıştır, Anayasa’nın 41. maddesinde ise; “evlilik; eşler arasında eşitliğe 

dayanan” bir kurum olarak değiştirilmiştir (T.C Anayasası). Normlar hiyerarşisi açısından baktığımızda 

Anayasa en üst norm olarak kadınlara yönelik hizmetlere destek vermesi merkez ve yerel birimler 

bakımından önem arz etmektedir. 
Bulgu 5- Belediyelerin kadınlara yönelik yapmış olduğu hizmetlerde eşgüdüm bulunmamaktadır. 

Her belediye kendine özel bir hizmet birimi adı oluşturmuştur. Kadınlara yönelik verilen sosyal 
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hizmette her yerel birim kendine özel müdürlük ya da birim oluşturmaktadır. Ayrıca her belediyenin 

kendine özel veri sistemi oluşturması nedeniyle süreç ve vaka takiplerinde kopmalar yaşanmaktır.  Bu 

nedenle belediyelerin uygulanacak standartlar hususunda uygulama birliği  oluşturamadığı  

görülmektedir. Bu uygulama birliği  ve ortak veri sisteminin sağlanması yasal düzenleme ile 
yapılmalıdır. 

Bulgu 6 - Son yıllarda bazı yerel yönetimler bünyesinde kurulan Kadın-Erkek Eşitliği ve 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları önemli gelişmeler sağlamış olsa da, şiddet gören 

kadınların % 89’unun hiçbir makama ulaşamıyor olması yerel birimlerin yetersizliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılar kadın-erkek eşitliğini sağlamanın önünde engel 

oluşturmaktadır. Yerel yönetimler bu konuda farkındalık yaratma ve eğitimler verme noktasında kilit 

bir noktadadır. Yerel birimlerin bu alanlardaki yetersizliği de toplumsal yapıya sinmiş olan kalıp 

yargıların kırılmasını güçleştirmektedir.  

Bulgu 7- Şiddete yönelik toplumsal kalıp yargılarını içeren kültürel öğelerin her yörede farklılık 

arz ettiği görülmektedir. Türkiye üzerinde de kadına yönelik şiddet türü ve yoğunluğu açısından 

bölgelere göre farklılık göstermektedir. Ülke genelinde kadının eğitim düzeyi ve refah seviyesi ülkenin 

doğu bölgelerine doğru gidildikçe azalmakta bu da kadınların şiddete maruz kalma yüzdelerini 

artırmaktadır. 

Bulgu 8- Kadınların potansiyellerini keşfetmeleri, kendine güvenen, güçlü, girişimci ve üreten 

bireyler olmaları konusundaki uygulamalarda Sosyal Hizmetler istenilen seviyeye henüz 

gelememiştir. Kadın erkek eşitliği çoğu zaman kağıt üzerindeki bir ilke olarak kalmıştır. Sosyal 

hizmetler buna yönelik tedavi edici uygulamalarda yetersiz kalmaktadır. Alınan önlemlerin ve sunulan 

hizmetlerin kadına, şiddetle mücadele konusunda yalnız olmadığını hissettirmesi ve konuya ilişkin 

bilgilendirme sağlaması gerekmektedir.  

SONUÇ 

Dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı çalışma hayatı ve tarihten gelen ataerkil yapı 

kadının toplumsal hayattan uzak kalmasına, erkeklerle aynı haklara sahip olamamasına neden olmuştur. 

Merkezi devlet yapısı toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda aktif hareketiyle kadına ilişkin sosyal 

hizmete yönelik önleyici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler uygulamaktadır.   Bu 

uygulamaların yetersiz kalması nedeniyle yerel yönetimlerin kadınların çalışma hayatına ve toplumsal 

yapıya aktif katılımlarını sağlamak için kadınlara yönelik sosyal hizmetler üretmesi ve sunması 

gereklidir. 

Yerel yönetimler merkezi yönetimle işbirliği içinde kadınlara yönelik olarak yapacakları projelerde ve 

sosyal hizmet uygulamalarında  sosyal hizmete ihtiyacı olan kadınların potansiyellerini keşfetmelerini 

ve farkındalık çalışmaları ile onların ulaşabilirliğini sağlamalıdır.  Yerel yönetimler  ve STK’lar 

tarafından şiddet mağduru kadın ve çocuklarına yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinin 

güçlendirilmesi, risk odaklı ve vaka bazlı çalışma esasının yerleştirilmesi, şiddet uygulayana yönelik 

psiko-sosyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak hem insan hakları temelinde hem de toplumsal düzenin 

sağlanması hususunda elzemdir. Zira toplumun yarısı mutlu olmadan ne diğer yarısının mutluluğundan 

ne de toplumsal bütünlükten söz edilebilir. Ulusal ve uluslar arası hukukun gereği olan cinsiyet eşitliğini 

sağlamak ancak eşitliğin kültürel olarak toplum yaşamına işlemesiyle ve toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı politikaların geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Tüm belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği 

birimleri kurulması sağlanmalıdır.  
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Kadın konukevinden hizmet alan kadınların iş gücü piyasasına katılımları konusunda sektörler arası 

işbirliği sağlanmalı ve İŞKUR tarafından verilen işbaşı eğitimlerin sayısı artırılarak ve  yerel 

yönetimlerin ve STK’ların kadınların en uygun iş arama ve bulma  sürecine dahil edilmesi sağlanmalıdır. 

Bu açıdan  kadın emeğinin  değerlendirilmesi ve ekonomiye katılımı açısından kadın 

kooperatifleşmesine yönelik çalışmalar desteklenmeli, ürünlerin dijital ortamda satışına yönelik 

yönlendirmeler kurumlar tarafından  sağlanmalı, gerekli eğitimler üniversiteler tarafından verilmelidir. 

Sonuç olarak; Türkiye’de merkezi yönetim kuruluşları tarafından sunulan kadına yönelik hizmetlerin 

yerel kamusal mal ve hizmet hüviyeti taşıması nedeni ile yerel yönetimlere devredilmesi gerektiği, 

merkezi yönetimin ise; planlama, yönlendirme, düzenleme ve denetleme fonksiyonlarını yerine 

getirmesinin daha etkili çıktılar sunacağı sonucuna varılmıştır. Yerel yönetimler; üniversiteler, sivil 

toplum kuruluşları ve özel sektörle daha fazla iş birliği içinde olması nedeniyle ve  yüksek katılımcılığa 

ve gönüllülüğe imkan verdiğinden hizmette daha  etkin olacaktır. Böylece, sosyal hizmete ihtiyacı olan 

kadınların yaşadıkları sorunlarla başedebilme becerileri geliştirilerek daha    sağlıklı ve kaliteli bir  

yaşam sürdürmelerine olanak sağlanacaktır. 
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ABSTRACT 

Before the COVID-19 epidemic, retail stores were being closed with the effect of e-commerce, and 
publishing and advertising were shifting into digital. With the pandemic, the online transformation trend 
has become quite dominant due to the forced closures and the reluctance of consumers to prefer indoor 
environments. Billions of people around the world instantly connect to each other and produce content 
(text, audio, video) on a huge scale thanks to the global social media applications. This interactive 
network makes a content go viral in the world in a short time. In the new world where protectionism 
and transportation costs increase, the opportunities created by internet marketing in international 
markets are in the focus of companies. Increasing customer touch/contact points (web, mobile, social 
media applications) and personalization opportunities will enable internet marketing to create cost-
effective solutions for the international companies. In addition, e-commerce contributes not only to 
large-scale companies, but also to small and medium-sized companies to enter international markets and 
strengthen their brands. The process of internationalization with physical sales channels differs 
according to the online process, and the research in the field of internationalization through retail e-
commerce is scarce. Internationalization with e-commerce offers companies the opportunity to collect 
and process data on a large scale. In this way, companies will be able to analyze consumer behavior and 
develop products and strategies suitable for the markets they target. In this study, the effects of digital 
tools, especially e-commerce and social media applications, on companies in international markets will 
be shown in the light of the current literature. 
 
Keywords: Services marketing, international marketing, digital marketing, retail e-commerce 
 
 

ULUSLARARASI PAZARLARDA DİJİTAL PAZARLAMA 
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ÖZET 

COVID-19 salgınından öncesinde de e-ticaretin etkisiyle perakende mağazalar kapanmakta, yayıncılık 
ve reklamcılık dijitale kaymaktaydı. Pandemi ile birlikte zorunlu kapanmalar ve tüketicilerin kapalı 

ortamları tercih etmelerindeki isteksizlik nedenleriyle online dönüşüm trendi oldukça baskın hale 

gelmiştir. Dünyadaki milyarlarca insan küresel sosyal medya uygulamaları sayesinde birbirlerine anlık 
bağlanıp devasa ölçekte içerik (metin, ses, video) üretmektedir. Bahsi geçen etkileşimli şebeke etkisi 

kısa sürede bir içeriğin dünyada viral olmasını sağlamaktadır. Korumacılığın ve taşımacılık 

maliyetlerinin arttığı yeni dünyada, internet pazarlamasının uluslararası pazarlarda yarattığı fırsatlar 

firmaların odağındadır. Artan müşterilere temas noktaları (web, mobil, sosyal medya uygulamaları) ve 
kişiselleştirme fırsatları, internet pazarlamasının uluslararası firmalara uygun maliyetle etkin değer 

yaratmasını sağlayacaktır.  Bunun yanı sıra, e-ticaret sadece büyük ölçekli firmalara değil, küçük ve orta 

ölçekli firmaların uluslararası pazarlara girişlerine ve markalarını güçlendirmelerine de katkıda 
bulunmaktadır. Fiziksel satış kanalları ile uluslararasılaşma süreci online sürece göre farklılık 

göstermektedir ve perakende e-ticaret yolu ile uluslararasılaşma alanında yayınların sayısı oldukça az 

bulunmaktadır. E-ticaret ile uluslararasılaşma firmalara büyük ölçekte veri toplama ve işleme olanağı 
sunmaktadır. Bu sayede firmalar tüketici davranışlarını analiz edip hedefledikleri pazarlara uygun 
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ürünler ve stratejiler geliştirebileceklerdir. Bu çalışmada dijital araçların, özellikle e-ticaret ve sosyal 
medya uygulamalarının firmalara uluslararası pazarlarda etkisi mevcut literatür ışığında gösterilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, dijital pazarlama, perakende e-ticaret 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 135 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

 
COMPARING CHARACTERISTICS OF SILVER NANOPARTICLES OBTAINED BY 

BIOSYNTHESIS USING DIFFERENT PLANTS 
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Department of Science Education 

ORCID 0000-0003-1300-8661 

 
ABSTRACT 

Nanotechnology is an important field of modern research dealing with the synthesis, strategy, and 
manipulation of the structure of particles between about 1-100 nm in size. In this size range, all 
properties (chemical, physical and biological) of individual atoms/molecules vary. Healthcare, 
cosmetics, biomedical, food and feed, drug-gene distribution, environment, healthcare, mechanical, 
optical, chemical industries, electronics, space industries, energy science, catalysis, light emitters, 
single-electron transistors, nonlinear optical devices, and photo- is becoming widespread in many areas 
such as electrochemical applications. Among the nanoparticles used for all the purposes mentioned 
above, metallic nanoparticles show promise [1]. Among all metal nanoparticles, in addition to anti-
inflammatory activities that can be combined into silver nanoparticles, composite fibers, cryogenic 
superconducting materials, cosmetic products, food industry, and electronic components, 
nanotechnology due to their unique properties such as chemical stability, good conductivity, catalytic 
and most importantly antibacterial, antiviral, antifungal. attracts unlimited attention in the field of [2] 
[3].  
Many ways have been proposed for the synthesis of silver nanoparticles: (i) chemical methods (ii) 
physical methods and (iii) biological methods. Chemical methods for the synthesis of silver 
nanostructures include chemical reduction, electrochemical techniques, irradiation-assisted chemical 
methods, and pyrolysis / thermal degradation. Synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) in solution 
generally includes three main components: metal precursors, reducing agents, and hydrazine 
components. Another advantage of the physical methods is that the AgNPs obtained have narrow 
dimensional distribution; however, the main obstacle is high energy consumption. In the biological 
synthesis of AgNPs, toxic reducing agents and stabilizers are replaced by non-toxic molecules (proteins, 
carbohydrates, antioxidants, etc.) produced by living bacteria, fungi, yeast, and plants. 
 
Within the scope of this study, the production of silver nanoparticles biologically using various plants 
(collard green, hibiscus, echinacea) and the effect of silver nanoparticles on the yield of particles and 
whether they have antibacterial and cytotoxic properties were investigated. AgNPs synthesized by 
biosynthesis have been characterized by various techniques such as UV - Vis, TEM, XRD, FT-IR, and 
EDX. 
 
Keywords: Silver nanoparticles, Green Synthesis, Antibacterial 
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ÖZET 

Korona virüs salgını nedeniyle spor alanında görülen vakalar, farklı branş ve yaş gruplarındaki 

sporcuların hastalığa yakalanma kaygısı yaşamasına neden olmaktadır. Bu araştırmada sporcuların 

korona virüse yakalanma kaygı durumları incelenmektedir. Çalışmaya 2020-2021 eğitim öğretim 

döneminde lise düzeyinde 36 kadın, 24 erkek toplam 60 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar 
okul takımlarında farklı branşlarda aktif olarak spor yapmaktadırlar. Araştırmada “Kişisel Bilgiler 

Formu” ile Demir ve ark. (2020) tarafından geliştirilen “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) 
Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)” kullanılmıştır. Verilerin; istatistiksel anlamlılık düzeyi p<,05 
olarak belirlenmiştir, normallik düzeyine Kolmogorov-Smirnov testi ile bakılmıştır, analizlerinde 

bağımsız örneklem T-Testi ve One-Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Korona virüse yakalanma kaygı 

düzeylerinde cinsiyete ve yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>,05).  
Branş değişkenine göre sosyalleşme kaygı düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmektedir 

(p<,05). Spor; her şeyden önce sağlık amacı ile yapılmaktadır ve bu alanda alınan her karar bilimsel 

çerçeveden uzaklaşılmadan alınmalıdır. Salgın sürecinde alınan kararlarda sporcuların kaygı durumları 

göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19, Kaygı, Spor  
 

EXAMINATION OF ATHLETES ANXIETY ABOUT GETTING CORONAVIRUS (SARS-
COV-2) 

Cases seen in the field of sports due to the corona virus epidemic cause athletes of different branches 
and age groups to experience the anxiety of getting the disease. In this study, the anxiety of athletes for 
getting corona virus was examined. A total of 60 athletes, 36 females and 24 males, voluntarily 
participated in the study during the 2020-2021 academic year. Participants are actively doing sports in 
different branches in school teams. In the study, “Personal Information Form” and Demir et al. (2020) 
"The New Type of Coronavirus (Covid-19) Anxiety Scale (SYTKYKÖ)" was used. The data; statistical 
significance level was determined as (p<.05), the normality level was measured with the Kolmogorov-
Smirnov test, independent samples T-Test and One-Way ANOVA tests were used in their analysis. 
There is no statistically significant difference in the anxiety levels of getting coronavirus according to 
gender and age variable (p>.05). There is a statistically significant difference in the level of socialization 
anxiety according to the branch variable (p<.05). First of all, sports are carried out for health purposes 
and every decision taken in this field should be taken without departing from the scientific framework. 
The anxiety of the athletes should be taken into account in the decisions taken during the epidemic 
process. 
 
Keywords: Covid-19, Anxiety, Sport 
 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihinde geniş coğrafyalara yayılan, toplu ölümlere ve sağlık sorunlarına yol açan birçok salgın 

yaşanmıştır. Korona virüs kaynaklı yaşanan kısıtlamalar hayatımızın tamamını etkilemektedir.  İnsanlar; 
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işlerinden, okullarından, alışveriş merkezlerinden, spor salonlarından ve sevdiklerinden uzak 

kalmaktadırlar.  Ülkemizde ve dünyada aktif ya da pasif katılım olsun spor en fazla sevilen 

uğraşlardandır. Salgının başlarında uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla, evde kalınması gereken zaman 

zarfında spor faaliyetlerinin de durmasından dolayı spor seyrinden uzak kalınması spora gönül verenleri 

fazlasıyla üzmektedir. Tüm paydaşlar gibi sporcuların da sosyal mesafeyi koruması özellikle temas 

içeren sporlarda son derece dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Bu süreçte sporcuların korona 

virüse yakalanma kaygılarının araştırılması önemli görülmektedir. 

MATERYAL VE METOT 

 Bu araştırmada sporcuların korona virüse yakalanma kaygı durumları incelenmektedir. Araştırma 

örneklem grubunu; uygun örnekleme metoduyla belirlenen, Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesinde eğitim 

gören okul takımlarının farklı branşlarında aktif sporun içerisinde bulunan, 36 kadın 24 erkek olmak 

üzere toplam 60 aktif gönüllü sporcu oluşturmaktadır.  
Araştırmada “Kişisel Bilgiler Formu” ile Demir ve ark. (2020) tarafından geliştirilen “Sporcuların Yeni 

Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)” kullanılmıştır. 16 maddelik 

ölçek beşli likert tipindedir. Ölçek “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, 

“Tamamen Katılıyorum” şeklinde sıralanmış; 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekte 

sporcuların korona virüse yakalanma kaygılarını beş kategoride derecelendirmeleri istenmiştir. 

“Bireysel Kaygı” alt boyutuna ilişkin iç tutarlılık katsayısı ,90; “Sosyalleşme Kaygısı” alt boyutuna 

ilişkin iç tutarlılık katsayısı ,84 ve SYTKYKÖ toplam puanının iç tutarlık katsayısı ,92’dir. Ölçek 

soruları Google formlara aktarılmıştır ve sporcuların ölçeği çevrim içi ortamda doldurmaları 

sağlanmıştır.   

Verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde IBM SPSS 21.0 yazılımı kullanılmıştır, istatistiksel 

anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir, normallik düzeyine One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test, varyans eşitliğine ise Levene testi ile bakılmıştır. Değerlerin tamamının normal dağılıma sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Bireysel kaygı, Sosyalleşme kaygısı ve Yeni Tip Koronavirüse (Covid 19) 

Yakalanma Kaygısı Ölçeği toplam verilerinin incelenmesinde ortalama, standart sapma, minimum ve 

maksimum değerleri dikkate alınmıştır. Cinsiyetin puanlar üzerindeki etkisi Independent Sample T testi 

ile araştırılmıştır. Yaş ve Branş grupları arasındaki farklılığın test edilmesinde tek yönlü varyans analizi 

ANOVA kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığın kaynağının belirlenmesi için ise post-hoc Tamhane testi 

uygulanmıştır.  
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BULGULAR 

Tablo 1. Araştırma grubunun frekans dağılımı 

  Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın  36 60 

Erkek 24 40 

Branş  

Voleybol 21 35,0 

Basketbol 14 23,3 

Masa Tenisi 10 16,7 

Bowling 8 13,3 

Diğer  7 11,7 

Yaş  

15 10 16,7 

16 23 38,3 

17 19 31,7 

18 ve Üstü 8 13,3 

Tablo 1’de araştırmaya katılan deneklerin frekans dağılımı verilmektedir. Verilere göre, örneklem 

grubunda yer alan deneklerin, %40’ının “erkek” (N=24), %60’ının “kadın” (N=36) olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan deneklerin %35’inin “voleybol”, %23,3’ünün basketbol, 

%16,7’sinin Masa Tenisi, %13,3’ünün Bowling, %11,7’sinin diğer branşlardan olduğu tespit edilmiştir. 

Örneklem grubunun yaş kategorileri değerlendirildiğinde çalışmaya, %38,3 oranı ile 16 yaş grubunda 

yer alan deneklerin yoğun olarak katıldığı, %13,3 oranı ile 18 yaş ve üstü grubun ise en düşük oranda 

katıldığı görülmektedir. 

Tablo 2. Korona virüse yakalanma kaygı puanlarının cinsiyete göre ilişkisi 

Alt boyutlar Cinsiyet  N X Ss t p 

Bireysel 

Kaygı  

Kadın 36 40,22 9,159 1,751 ,085 

Erkek 24 35,67 10,869 

Sosyalleşme 

Kaygısı  

Kadın 36 18,81 4,875 1,903 ,062 

Erkek 24 16,54 3,901 

SYTKYKÖ 
Kadın 36 59,03 13,042 1,936 ,058 

Erkek 24 52,21 13,844 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre korona virüse yakalanma bireysel kaygı, 

sosyalleşme kaygısı alt boyutları ile toplam ölçek puan düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemektedir (p>0,05).  İstatistiksel bir farklılık olmamasına rağmen kadınların kaygı 

düzeyleri alt boyutlar dahil ölçeğin genelinde matematiksel olarak daha yüksektir.  
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Tablo 3. Korona virüse yakalanma kaygı puanlarının branş değişkenine göre ilişkisi  

  N X Ss F p Tamhane özeti 

Bireysel 

Kaygı  

Voleybol 21 41,86 8,696 

1,473 ,223 

 

Basketbol 14 34,93 11,506 

Masa Tenisi 10 39,40 6,022 

Bowling 8 34,13 13,974 

Diğer  7 38,43 8,658 

Sosyalleşme 

Kaygısı  

Voleybol 21 19,57 4,118 

2,804 ,034* 

Masa tenisi> 

Basketbol Basketbol 14 15,64 4,584 

Masa Tenisi 10 19,90 1,101 

Bowling 8 15,75 7,186 

Diğer  7 17,00 3,109 

SYTKYKÖ 

Voleybol 21 61,43 11,147 

2,060 ,099 

 

Basketbol 14 50,57 15,245 

Masa Tenisi 10 59,30 6,734 

Bowling 8 49,88 20,497 

Diğer  7 55,43 11,088 

* p<0,05 

Tablo 3’te yer alan veriler incelendiğinde sosyalleşme kaygısı alt boyutunda masa tenisi ile basketbol 

branşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülürken (p<0,05), diğer branşlar arasında alt 

boyutlar ile ölçeğin genelinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>0,05).   

Tablo 4. Korona virüse yakalanma kaygı puanlarının yaş değişkenine göre ilişkisi  

  N X Ss F p 

Bireysel Kaygı  

15 10 36,70 9,787 

1,107 ,354 
16 23 39,22 7,330 

17 19 36,21 13,632 

18 ve üstü 8 43,38 5,731 

Sosyalleşme Kaygısı  

15 10 19,30 4,620 

1,763 ,165 16 23 18,39 3,487 

17 19 16,00 5,907 
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18 ve üstü 8 19,25 2,915 

SYTKYKÖ 

15 10 56,00 13,174 

1,223 ,310 
16 23 57,61 9,829 

17 19 52,21 18,683 

18 ve üstü 8 62,63 7,386 

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde yaş değişkenine göre korona virüse yakalanma bireysel kaygı, 

sosyalleşme kaygısı alt boyutları ile toplam ölçek puanları düzeyler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık görülmemektedir (p>0,05). 

Tablo 5. Korona virüse yakalanma kaygısı ortalama puanları 

  N Min.  Max.  X Ss 

Bireysel Kaygı  60 11 55 38,40 10,044 

Sosyalleşme Kaygısı  60 6 25 17,90 4,613 

SYTKYKÖ 60 17 80 56,30 13,673 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların bireysel kaygı alt boyutunda ortalama 38,40 puan, sosyalleşme 

kaygısı alt boyutunda 17,90 puan, ölçek genelinde ise toplam ortalama 56,30 puan aldıkları 

görülmektedir. 

TARTIŞMA 

 Cinsiyet değişkenine göre kadın sporcuların erkek sporculara oranla daha yüksek korona virüse 

yakalanma kaygısına sahip olduğu görülmektedir. Kadın sporcuların erkek sporculara göre sosyal 

rollerinin fazla olması, aile içi bazı sorumlulukların aksayacağını düşünmeleri, olası fiziksel tahribattan 

daha fazla çekinmelerini bu durumun nedenleri arasında sıralayabiliriz. Kadın sporcuların kaygı 

düzeyleri erkeklere oranla daha yüksektir (Amen, 2008; Ambarcı, 2016). Korona virüs salgını esnasında 

da kadınların erkeklere oranla kaygı düzeylerinde daha yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu tespit 

edilmiştir (Sakaoğlu ve ark., 2020) 

Branş değişkenine göre bireysel kaygı alt boyutunda en yüksek kaygı düzeyine voleybol branşındakiler, 

en düşük kaygı düzeyine ise bowling branşındakiler sahiptir. Sosyalleşme kaygısı alt boyutunda en 

yüksek kaygı düzeyine masa tenisi branşındakiler, en düşük kaygı düzeyine ise basketbol branşındakiler 

sahiptir. Ölçeğin geneline bakılacak olursa voleybol branşındakilerin en yüksek kaygı düzeyine, 

bowling branşındakilerin ise en düşük kaygı düzeyine sahip olduğu görülmektedir.  

Yaş değişkenine göre elde edilen bulgular incelendiğinde, yaşın artışı ya da azalışına göre bireysel kaygı 

alt boyutu puanlarının düzenli bir şekilde artıp azalmadığı görülmüştür. Korona virüse yakalanma kaygı 

düzeyi bireysel kaygı alt boyutunda 18 yaş ve üstü sporcularda en yüksek, en az kaygı duyan yaşın ise 
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17 yaş olduğu görülmektedir. Sosyalleşme kaygı düzeyi puan ortalamalarının yaş gruplarına göre 

birebirlerine yakın olduğu görülmekle birlikte en az kaygı duyan bireysel kaygıda olduğu gibi 17 yaş 

grubudur. 20-22 ile 17-19 yaş arasında bulunan halk oyuncu sporcularının, 23-25 yaş gurubunda 

bulunanlara göre daha yüksek düzeyde kaygı duymaktadırlar, kaygı düzeyi yaş ilerledikçe azalmaktadır 

(Hacıcaferoğlu ve ark., 2015). 

Korona virüse yakalanma kaygısı ortalama puanları incelendiğinde araştırma grubunda yer alan 

sporcuların sahip oldukları kaygı düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilmektedir. Ölçekten alınabilecek 

en düşük puan 16 olup en yüksek puan ise 80’dir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Salgın sürecinde federasyonlar tarafından verilen bazı liglerin ertelenmesi, olduğu gibi tescil edilmesi 

ya da iptal edilmesi kararı alınırken sporcuların korona virüse yakalanma kaygılarının incelenmesi 

önemlidir. Sporcuların sahip oldukları kaygı düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Spor; her 

şeyden önce sağlık amacı ile yapılmaktadır ve bu alanda alınan her karar bilimsel çerçeveden 

uzaklaşılmadan alınmalıdır. Salgın sürecinde alınan kararlarda sporcuların kaygı durumları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı etki düzeyi yüksek olan ve tercih edilen interval antrenman uygulamaları hakkında 

bilgi vermektir.  İnterval antrenmanlar, yüklenme yoğunluğuna göre intensiv ve ekstensiv olarak ifade 

edilebilir. İntensiv antrenmanlar ile sürat, çabuk kuvvet, kuvvette dayanıklılık alanlarında gelişim 

sağlanabilir. Ekstensiv antrenmanlar ile genel dayanıklılık ve devamlılık alanlarında gelişim 
sağlanabilir. Yüksek şiddetli interval antrenman tipleri arasında Peter Coe tipi, Tabata tipi, Gibala tipi 
ve Timmon tipi bulunmaktadır. Yüksek şiddetli ve yoğunluklu antrenmanların fizyolojik, bilişsel ve 

zihinsel faydaları olduğu açıktır. Uygun beslenme programları ile yürütülen interval antrenmanlardan 
yüksek düzeyde verim elde etmek mümkündür. Sporcuların antrenman yöntemleri ve teknikleri 

hakkında bilgi sahibi olmaları üst düzey performansa sahip olmaları açısından önemlidir. İnterval 

antrenmanlar aerobik ve anaerobik kapasitenin gelişimine yönelik önerilmektedir. 
Anahtar kelimeler: Dayanıklılık, sürat, kuvvet 

 

EXAMINATION OF INTERVAL TRAINING 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to provide information about preferred and high-impact interval training 
practices. Interval training can be expressed intensively and extensively according to the load intensity. 
With intensive training, improvement can be achieved in the areas of speed, quick strength, and 
endurance in strength. With extensive training, improvement can be achieved in the areas of general 
endurance and continuity. High intensity interval training types include Peter Coe type, Tabata type, 
Gibala type and Timmon type. It is clear that high intensity and intensity training has physiological, 
cognitive and mental benefits. It is possible to obtain a high level of efficiency from interval training 
carried out with appropriate nutrition programs. It is important for athletes to have information about 
training methods and techniques in order to have a high level of performance. Interval training is 
recommended for the development of aerobic and anaerobic capacity. 
 
Keywords: Endurance, speed, strength  

 

GİRİŞ 

Her geçen gün dünyada bilim, teknik ve iletişim alanında önemli değişiklikler meydana gelmektedir. 

Bu değişimlere bağlı olarak birçok alanda yeni yöntem ve teknikler açığa çıkmaktadır. Spor bilimleri 

alanı da hiç kuşkusuz yaşanan bu değişimlerden oldukça etkilenmektedir. Birçok araştırmacı insanların 

performansını ve sağlıkla ilgili parametrelerini iyileştirecek yeni antrenman metodu arayışındadır 

(Issurin, 2010). Antrenman yöntem ve teknikleri konusundaki yaklaşımlar sporcu performanslarını 

artırmada etkilidir. İnterval antrenmanlar da bu bağlamda sporculara ve antrenörlere önemli bir fırsat 

sunmaktadır. Yüksek şiddetli interval antrenmanlar etkili bir şekilde aerobik ve anaerobik kapasiteyi 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 144 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

aynı zamanda kardiyovasküler sistemi ve metabolik fonksiyonları iyileştirdiği yapılan çalışmalarda 

bildirilmiştir (Bucheheit ve Laursen, 2013). 

İNTERVAL ANTRENMAN 

İnterval antrenman metodunda dinlenme aralıkları antrenman öncesi bellidir (Taşkıran, 2003). Birçok 

alıştırma setinin aralıklı olarak tekrardan uygulanmasını gerektirmektedir (Altınkök, 2015). Seriler veya 

setler arası dinlenmeler aktif ya da pasif olarak yapılabilmektedir (Sevim, 2010). Dinlenme aralıkları 

hafif tempoda gerçekleştirilir. İnterval antrenmanda kalp atım sayısının maksimal ya da maksimale 

yakın bir seviyede olması hedeflenir, yüklenmeler genellikle %80 ile %90 arasında yapılmaktadır (Fox, 

1999). 

İnterval egzersizlerin şiddetine bağlı olarak fayda sağlanmaktadır. Yapılan interval çalışmanın seviyesi 

yüksekse ve organizmayı bu seviyeye uygun hareket etmeye zorluyorsa yapılan egzersizler faydalı 

olmaktadır. Yüklenmeyle organizmada herhangi bir değişiklik oluşmazsa, buna bağlı olarak ilerleme de 

görülmeyecektir (Bompa ve Haff, 2003). Yapılacak olan yüklenmelerle değişim hedeflenmektedir. 

Dinlenme süresinin çocuk ve gençlerde daha uzun tutulması uygun görülmektedir. Bunun sebebi daha 

çok dinlenmeye ihtiyaçlarının olmasıdır. 

İntensiv İnterval Antrenmanlar 

İntensiv antrenmanlar ile sürat, çabuk kuvvet, kuvvette dayanıklılık alanlarında gelişim sağlanabilir. 

İntensive interval antrenmanlarda egzersiz yoğunluğu yüksek seviyededir, yüklenme süresi kısadır ve 

dinlenme aralıkları uzundur. 

Ekstensiv İnterval Antrenmanlar 

Ekstensiv antrenmanlar ile genel dayanıklılık ve devamlılık alanlarında gelişim sağlanabilir. Ekstensive 

antrenmanlarda egzersiz yoğunluğu düşük seviyede ve süreklidir. 

Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman 

Yüksek şiddetli interval antrenman tipleri arasında Peter Coe tipi, Tabata tipi, Gibala tipi ve Timmon 

tipi bulunmaktadır. Yüksek şiddetli interval antrenman laktat eşik üzerinde yapılan kısa tekrarlı 

çalışmaların arasına düşük şiddetli egzersiz ya da tam dinlenme evrelerinin dahil edildiği bir programdır 

(Laursen ve Buchheit, 2019). Yüksek şiddetli interval antrenmanla ilgili bir diğer husus ise bu antrenman 

çalışmasının sıralı yapılması ve dinlenme zamanlarının bulunmasıdır. Çalışmaların vücuda olan 

adaptasyonu çalışmanın uzunluğuyla doğru orantılıdır. Yüksek şiddetli interval antrenmanı sürekli 

antrenmanlarla karşılaştıracak olursak yüksek şiddetli interval antrenman sürekli antrenmanlara oranla 

daha yüksek şiddette uygulamalar yapılmasına imkan vermektedir. Antrenman yapan bireylerin vücut 

formunda daha büyük verim elde edebilmek için vücudun kısa bir zamanda yüksek bir stresle baş etmesi 
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düşük yoğunluklu egzersizlerden daha yararlı olabilir. Yüksek şiddetli interval antrenmanlar birçok spor 

branşında başarılı bir yöntem olarak görülür ve bu branşlarda sakatlanmaların önünü kestiği yapılan 

çalışmalarda belirtilmiştir (Little ve ark., 2010). Çalışmalar genel olarak aerobik kapasitenin gelişimi 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Aerobik kapasite uzun ve yoğun bir çalışma programı sonucunda gelişim 

gösterir. Yüksek şiddetli interval antrenmanların geleneksel sürekli koşu egzersizlerine göre daha fazla 

yağ yakımına sebep olduğu bilinmektedir. Kardiyo egzersizleri bireyin amaçlarına uygun 

şekillendirilmelidir, amaç vücut yağ oranına yönelikse besinlere ve ağırlık çalışmalarına önem 

verilmelidir. 

İnterval antrenmanlara olan ilginin son yıllarda artmasının nedeni birçok şeye bağlıdır. İlk olarak birçok 

spor dalının antrenmanlarında ayrıca fitnesin tüm kademlerindeki bireylerin, fazla kilolu bireyler, şeker 

hastaları vs. gibi durumlar için rahat bir şekilde uyarlama yapılabilmesinden dolayı aktif olarak çalışma 

yapılabilmektedir. İlginin artmasının diğer bir nedeni bisiklet sporu, su sporları, yürüyüş vb. grup 

antrenmanlarında bu metot kullanılabilmesidir. Bir diğer sebep kondisyon gelişimini sürekli dayanıklılık 

egzersizlerinden daha kısa bir zamanda sağlamasıdır. Diğer bir sebepse geleneksel antrenmanlara oranla 

yüksek şiddetli intereval antrenmanların daha fazla kalori yakımına sebep olmasıdır. 

İnterval Antrenman ve Beslenme 

Beslenme, genel egzersiz performansında artışlara sebep olmaktadır ve toparlanma sürecinde 

iyileşmelere yol açmaktadır. Yüksek şiddetli interval antrenmanlardan en iyi şekilde faydalanabilmek 

için bu antrenmanlara yeterli kas glikojen depoları ile başlamak gerekir. Yüksek şiddetli interval 

antrenmalara başlamadan önce ne kadar karbonhidrat ve protein alınacağı egzersiz ile orantılıdır. 

Yüksek şiddetli interval antrenmanların sonrasında toparlanmak ya da bir sonraki antrenmana hazır 

olmak için karbonhidrat alımına dikkat edilmelidir. Karbonhidrat alımındaki gecikme glikojenlerin 

yeniden yapım periyodunu uzatacaktır. Planlı şekilde yapılan beslenmenin antrenmanlarda en yüksek 

verimi elde etmede önemli bir yeri vardır. 

İnterval Antrenmanların Faydaları 

Yapılan araştırmalar yüksek şiddetli interval antrenmanların Tip II diyabet hastalığı bulunan ya da 

bulunmayan kişilerin insülin duyarlılığını artırabileceğini ve glisemik düzenlemenin gelişimine 

yardımcı olabileceğini göstermiştir (Löllgen ve ark., 2009). Yüksek şiddetli interval antrenmaların 

gençlerin beden sağlığını iyileştirdiği bilinmektedir (Buchheit ve Laursen, 2013). Yüksek şiddetli 

interval antrenmanların genç bireylerin psikolojik stres, duygusal iyi oluş ve fiziksel benlik kavramlarını 

olumlu bir yönde etkilediğini göstermiştir (Pescatello ve ark., 2014). 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 146 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

KAYNAKLAR 

Altınkök, M . (2015). An analysis on the spheres of influence of high-intensity interval training (HIIT) 

practices . International Journal of Social Sciences and Education Research , 1 (2) , 463-475 . 

https://doi.org/10.24289/ijsser.106444 

Bompa, T. O., Haff, G. G. (2015). Dönemleme: Antrenman Kuramı ve Yöntemi. (Çev. Tanju Bağırgan), 

Beşinci Basım, Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. 

Buchheit, M., & Laursen, P. B. (2013). High-intensity interval training, solutions to the programming 

puzzle: Part I: cardiopulmonary emphasis. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 43(5), 313–338. 

https://doi.org/10.1007/s40279-013-0029-x 

Fox EL., Bowers RW., Foss ML. (1999) The Physiological Basis of Physical Education and Sports. 

Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri. Mesut Cerit, Bağırgan Yayınları, Ankara. 

Issurin V. B. (2010). New horizons for the methodology and physiology of training periodization. Sports 

medicine (Auckland, N.Z.), 40(3), 189–206. https://doi.org/10.2165/11319770-000000000-00000  

Laursen, P., Buchheit, M. (2019) Science and Application of High-Intensity Interval Training: 

Champaign, Human Kinetics. 

Little, J. P., Safdar, A., Wilkin, G. P., Tarnopolsky, M. A., & Gibala, M. J. (2010). A practical model of 

low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: 

potential mechanisms. The Journal of physiology, 588(Pt 6), 1011–1022. 

https://doi.org/10.1113/jphysiol.2009.181743 

Löllgen, H., Böckenhoff, A., & Knapp, G. (2009). Physical activity and all-cause mortality: an updated 

meta-analysis with different intensity categories. International journal of sports medicine, 30(3), 213–

224. https://doi.org/10.1055/s-0028-1128150 

Pescatello, L.S., Arena, R., Riebe, D., Thompson, P.D. (2014). ACSM's guidelines for exercise testing 

and prescription. Medicine ACoS, Ed. 9th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer/Lippincott Williams 

& Wilkins. 

Sevim Y. (2010) Antrenman Bilgisi, 8. Baskı, Fil Yayınevi, Ankara 

Taşkıran Y. (2003), Klasik Antrenman Teorisi, Yayıncı Yayınları, İzmit. 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 147 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

THE IMPORTANCE OF LASER PROTON THERAPY NEEDED IN TURKEY AS A RAPID 
TECHNOLOGY OF CANCER TREATMENT. 

 

Yasemin GÜNDOĞDU1,4, Gülşah Tümkaya ÇETİN2, Atilla GÜLEÇ2, Hamdi Şükür KILIÇ2,3,4,*  
 

 1Department of Computer Technologies, Kadınhanı Faik İçil Vocational High School, University of 
Selçuk, Konya, Turkey  
 

2Department of Physics, Faculty of Science, University of Selçuk, Konya, Turkey  
 

3Directorate of High Technology Research and Application Center, University of Selçuk, 
Konya, Turkey  

 
4University of Selçuk, Directorate of Laser Induced Proton Therapy Application and Research Center, 

Konya, Turkey  
  

ORCID: 0000-0003-2020-9533  
 

 ORCID: 0000-0002-4306-6574  
 

 ORCID: 0000-0001-6630-5614  
 

 ORCID: 0000-0002-7546-4243  
 

ABSTRACT 

In cancer treatment, surgery and radiotherapy methods have been used in developed countries. Electrons 
or photons produced by linear accelerators are commonly applied on treatment of tumors in radiotherapy 
methods.  In recent years, the hadron therapy method using proton or carbon ions is rapidly improved 
and used in radiation oncology.  This therapy is well designed, practical to treat cancer non-invasively 
due to its unique physical and biological properties compared to other methods. In this study, the 
importance of the promising proton therapy application in cancer treatment is become widespread used 
in worldwide.  Especially, the importance of establishing a laser-based proton production facility was 
emphasized in Turkey due to be in equalvalent standards with the world in both health and scientific 
areas. 

Keywords: Proton therapy, tumor, treatment, lasers, 

INTRODUCTION 
Lasers among the important devices appeared as a high-tech product and used in many areas of science 
and industry, and therefore this technology have been continuously developed and presented to be use 
of humanity since the day it was invented.  Application areas of lasers are become widespread [1].  
Knowing the characteristics of lasers such as wavelength, and power produced, will improve application 
areas of lasers and pave the way for them to be used more efficiently [2].  

Approximately, in developed countries 4% of people face the diagnosis of cancer every year, more than 
50% of these patients undergo radiotherapy as the most successful cancer therapy in addition to surgery.  
Although photons are predominantly used in radiotherapy, proton therapy is rapidly gaining popularity 
due to its high spatial sensitivity and its ability to irradiate the tumor with high doses.  It has been well 
known for nearly sixty years that the proton and heavy ion therapy technique is a very powerful radiation 
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procedure for the treatment of tumors.  This means that with the beam of protons (and other ions) can 
be more protective for healthy tissue compared that for electron or photon therapy.  Nowadays, there 
are particle therapy facilities in a number of centres around the world and these facilities are generally 
located in Canada, China, the Czech Republic, France, Germany, Italy, Japan, South Korea, Poland, 
Russia, South Africa, Sweden, Switzerland, England and the United States.  In addition, more than half 
of these centres are located in United States and Japan.  Until today, it is known that patients treated 
using hadron (proton or carbon ion) therapy have achieved a great deal of success.  After this process, 
hadron therapy technique has become a well-known technique. 

-

  

                               (b) 

Figure 1. Proton therapy centers located around the world  

In figure 1, as can be seen, there is no research and especially technology development for application 
in Turkistan, Arabian Peninsula, Africa, South America and most of Balkans.  With the gain of this 
technology to our country, basic scientific infrastructure and health services will be provided to the 
people of the region (Africa, Asia, Central-Asia and the Middle East).  There are a few lasers driven 
proton production centers in the world and one of them is the ELI-BeamLine laboratory in the Czech 
Republic and the installation has been completed.  In addition to research and development activities, it 
is planned to reach the dosimetry and cancer treatment phase in the center [5].  

For more than two decades, high-energy proton and heavy ion beams have been produced using high-
power lasers and it has often been argued that lasers can be used speculatively to produce the necessary 
particle beams in cancer therapy practice as an alternative to massive RF accelerators [6].  The argument 
here is that a laser center for proton/heavy ion therapy is 8-10 times cheaper than traditional RF 
accelerators as well as can be installed in much smaller volumes [7] with more secure for exposition of 
radiation.  Traditional RF accelerator centers are limited to a maximum of one or two center(s) in the 
most countries, and only the wealthiest countries around the world can offer this treatment to their 
people.  The statistical results show that the number of cancer patients has increased worldwide in recent 
years.  However, despite this increase, it is stated in the report prepared by the World Health 
Organization (WHO) that there is a significant decrease in the number of people who die from cancer.  
One of the most important reasons for this fall is the development of early detection possibilities of 
cancerous tissues [8]. 
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MATERIALS AND METHODS 
Comparison of Therapy Methods 
 
Particle therapy is an external radiotherapy method that uses high energy particles (protons or positively 
charged ions) for cancer treatment [9-11].  The most used technique among particle therapy methods is 
proton therapy.  Protons exhibit different properties, such as helping doctors in the treatment of tumors 
that are very difficult to reach and close to sensitive / vital organs (such as the heart or brain).   The dose 
transferred from the proton beam to the cell reaches its maximum within a few millimeters through the 
tumor tissue.  This situation is very different from electron or X-Ray therapy, but it is very similar to 
ion therapy. The advantage of this energy expenditure profile is that minimal damage is done on healthy 
cells around the tumor cell [12, 13]. 

 
Figure 2. Bragg Peak diagram and absorption of radiation along the propagation path in tissue 

Heavy ion therapy uses particles that are much heavier than protons, such as carbon ions [14].  Heavy 
ion therapy has the disadvantage of carrying doses behind the Bragg peak shown in figure 2.  Because, 
in nuclear reactions that occur as a result of the interaction of carbon ions with atoms in cells, lighter 
ions are produced, and they have a higher effect area.  Therefore, some damage occurs behind the Bragg 
peak.  This damage does not or minimally occur with proton therapy, and this makes the proton therapy 
method more advantageous than ion therapy methods [13, 15].  There is an important and significant 
difference between standard (X-Ray) radiation therapy methods and proton therapy methods.  If a 
sufficient doses are applied, the X-Ray radiation technique will be able to control many cancers.  In this 
case, healthy cells are exposed to the same dose and they may be deeply damaged and produces 
secondary side effects.  As a result, a dose less than the desired dose reduces damage to healthy cells 
and avoids undesirable side effects [16].  In the case of proton therapy, high doses of radiation therapy 
can be used to control cancer and not cause side effects.  When proton therapy is used, a sufficiently 
high dose can be easily used without damaging vital and sensitive organs. Both X-Ray and proton 
therapy are selectively driven by the cell destruction mechanism.  The most obvious advantage of the 
proton therapy treatment method compared to conventional methods is that the energy distribution of 
protons can be directed to the target cell and the entire energy can be discharged to the diseased cell 
[17].  This feature provides an extraordinary control, precision and therefore a very superior treatment 
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success.  Radiation therapy needs to ensure that conventional X-Rays can be delivered at a high dose 
that can provide sufficient ionization in the body and thus maximum damage to the cancerous cell. 

         
(a) (b) 

Figure 3. Radiotherapy application using (a)  X-ray and (b) Proton (hadron) beam 

Figure 3a shows that X-Rays transfer energy to healthy tissues along the way they travel through the 
body after passing the tumoral structure.  Figure 3b shows that if a proton beam is used, the proton beam 
transfers all its energy to the cancerous tissue and there is no energy output after the tumor structure.  
This situation indicates that the proton beam is only exposed to tumor tissue and other tissues are not 
damaged.  

Prof. Dr. Kenneth W.D. Ledingham is one of the most powerful scientists to organise an international 
physics team and have been published a number of pioneering works [6, 18-21].  This team has 
attempted to establish laser stimulated proton cancer treatment centers in many places around the world 
in recent years [6, 19-21].  Prof. Dr. Kenneth W.D. Ledingham and Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ have 

worked together for many years, they are located in various initiatives for the realization of such studies 
in Turkey.  Prof. Dr. Ledingham has signed a work contract with Selcuk University to contribute to the 
realization of such projects and will do the necessary work to carry out the establishment of this center, 
together with the team.  Prof. Dr. Kenneth W.D. Ledingham, laser-based proton therapy centers 
available in the world making important contributions in the deployment of laboratory staff is added 
effort to collaborate with the planned centers to be established in Turkey.  Prof. Dr. Kenneth W.D. 
Ledingham, laser-based proton therapy centers available in the world making important contributions 
in the deployment of laboratory staff is added effort to collaborate with the planned centers to be 
established in Turkey. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

Proton therapy can be applied effectively and successfully in head and neck tumors [22] breast cancers 
[23], pediatric tumors [24], prostate cancers [25], brain and spinal tumors [26], lung cancer [27], 
gastrointestinal cancers [28], and can also be applied effectively and successfully in cancers that cannot 
be completely cleared by surgical operations [29, 30].  Proton therapy is very important that the adverse 
effects on the patient after the treatment is at a minimum level, in order to that everyone who needs this 
treatment can easily reach in our country.  In proton therapy applications, the patient does not feel 
anything during the treatment.  There is minimal damage to the normal cell and adverse effects such as 
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xerostomia, dysphagia, nausea, vomiting and diarrhea are not encountered.  The patient has a higher 
quality of life after proton therapy compared that after X-Ray therapy or chemotrerapy applied [31, 32].  
As a result, the advantages of proton therapy method can be listed as; 
- Offers the same tumor destroying properties as the X-ray therapy method[33]. 
- Damage to normal healthy cells decreases [34]. 
- Reduces side effects and complications [35]. 
- Its success in the treatment of tumors close to critical organs such as spinal cord, heart, head and neck 
is quite high [36]. 
- While there is a risk of recurrence in cancers treated with X-ray, this is not the case in the case of 
proton therapy [33]. 
- It provides safe transfer of high dose to the tumor structure [37]. 
- In case of recurrence, it allows re-treatment [38]. 
- It has additional success in the treatment of benign tumors [39]. 
 

CONCLUSION 

Laser-Driven Hadron Therapy is a fairly new area of research and development.  There are only about 
twenty centers in the world where research and development studies are carried out, which are currently 
working and are being worked on but have not yet entered the implementation phase.  The fact that 
Hadron therapy centers (proton/carbon ions) are not located anywhere other than developed countries 
and should be considered as an important situation.  Establisment of hadron therapy centers in our 
country will allow us to be become one of the developed countries in the world.  
As a conclusion, our group have projected the laser driven hadron therapy center in 2015 and in 2018 
as the first center in the world with its superiority compared to its peers in terms of its new features and 
determined targets, using laser pulses with super density (1022-1024 W/cm2) to produce high-energy 
charged particles.  It will be designed as a fully experimental study complex for the development of 
innovative diagnostic studies and therapeutic methods including biological samples, as well as to study 
the basic physical processes based on the radiation sources.  After the center project starts to work, the 
following benefits are expected to be achieved; 
 
The center will be in the format of an international laser oncology center laboratory, especially for 
children with tumors.  As it is known, many countries are making an intense effort to have such a center,  
Comparative analysis of the applicability of different mechanisms of high energy ion beams in laser-
plasma production will be presented. 
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3 BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ VE PEYZAJ TASARIMLARI AÇISINDAN ÖNEMİ 
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ÖZET 
Günümüzde farklı disiplinlerde kullanılabilen 3 boyutlu çalışma yaklaşımları, tasarımın somut olarak 
görsel bir şekilde direk yansıtılabilmesi açısından giderek önem kazanmaktadır. Kullanım alanları 

incelendiğinde ise belediye hizmetleri, şehir ve bölge planlama, mimarı çalışmalar, uzaktan algılama ve 

coğrafi bilgi sistemleri modellemeleri ile birlikte kullanımı, yön bulma ve işaretleme sistemleri, doğal 
afet ve acil durum planlamaları gibi birçok mekânsal planlama ve analizlerde kullanılabilmektedir. 

Ayrıca teknolojinin gelişmesi ile kurgulanan yeni bilgisayar sistemi oyunları ve görselleştirmelerinde 

de kullanılmaya başlanmıştır. 3 boyutlu şehir modelleri yaklaşımları incelendiğinde ise kırsal alanlarda 

birçok işlem yapılabildiği gibi kentsel alanlarda da özellikle arazinin yüzey çalışmalarında etkin olarak 
kullanılmakta olduğu gözlenmiştir. Arazi yüzeyindeki yapılar, bitki örtüsü, alt yapılar, peyzaj tasarımları 

ve kent mobilyaları gibi kent kimliğini yansıtan detayların nokta koordinatlı olarak gösterildiği dijital 

modeller olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.  
Bu çalışmada, 3 boyutlu şehir modelleri kapsamında farklı alan örneklerinin peyzaj tasarımları açısından 

öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında peyzaj mimarlığı alanında yapılan 

tasarım ve uygulama çalışmalarında modellerin doğrulama, sentez ve sunum açısından önemi ve farklı 

işlevleri irdelenmiştir. Böylece özellikle peyzaj tasarımları yapılırken 3 boyutlu şehir modellerinin de 
birer altlık oluşturabileceği ve tasarımda bütünlüğün sağlanabilmesi için önemli olduğu sonucunun da 

ortaya konulması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: 3 Boyut, Şehir Modelleme, Peyzaj Tasarımı 

 
 

3D CITY MODELS AND IMPORTANCE IN TERMS OF LANDSCAPE DESIGN 
 

ABSTRACT 
3D working approaches, which can be used in different disciplines today, are becoming increasingly 
important in terms of reflecting the design concretely visually. When the areas of use are examined, it 
can be used in many spatial planning and analyzes such as municipal services, city and regional 
planning, architectural studies, remote sensing and geographical information systems modeling, 
direction finding and marking systems, natural disaster and emergency planning. In addition, the new 
computer system designed with the development of technology has started to be used in games and 
visualizations. When the 3D city model approaches are examined, it has been observed that many 
operations can be performed in rural areas, as well as in urban areas, especially in the surface studies of 
the land. It has been determined that they are used as digital models where the details reflecting the 
urban identity such as the buildings on the land surface, vegetation cover, infrastructure, landscape 
designs and urban furniture are shown in point coordinates. 
In this study, it is aimed to reveal the importance of different field examples in terms of landscape 
designs within the scope of 3D city models. Within the scope of the study, the importance and different 
functions of models in terms of verification, synthesis and presentation in design and application studies 
in the field of landscape architecture are examined. Thus, it is aimed to put forward the conclusion that 
3D city models can also form a base while making landscape designs and are important for ensuring 
integrity in design. 
 
Keywords: 3D, City Modeling, Landscape Design 
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İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMU İLE ÖFKE ÖLÇEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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*1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kırşehir, 

Türkiye. 

ÖZET 
İnşaat, iş kazalarının sıklıkla yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle konunun 

araştırılması ve düzenleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada, Kahramanmaraş 

ve Sinop’ta çalışan 26 inşaat işçisine anket uygulanmış ve 12 işçinin iş kazası geçirdikleri belirlenmiştir. 
Ankette, Toad’dan alınan öfke ölçeği kullanılmıştır. 34 sorudan oluşan anket, işçinin genel öfke durumu, 

öfke sırasında verdiği tepki, öfkenin yıkıcı etkisi, öfkeyi kontrol altında tutabilme, öfke ile baş etme 
durumu ve öfkeyi kontrol altına alma süresinin belirlenmesi için alt gruplarda değerlendirilmiştir.  
İş kazası geçiren işçilerin, anket verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz için 

gruplara ayrılan soruların ise ortalama değerleri hesaplanmıştır. Son olarak, nominal regresyon yöntemi 

ile iş kazası geçiren işçilerin yüzde dağılımları (%) belirlenmiştir. Analizler sonucunda ise, iş kazaları 

ile öfke durumları arasındaki bağlantı tespit edilmeye çalışılmıştır. İş kazası geçiren işçilerin, %60 ile 
%70 arasında hızlı öfkelenmeye meyilli ve kızgın mizaçlı olduğu, işçilerin öfke sırasında verdiği 

tepkilerin ve öfke kontrolünün değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: İnşaat, iş kazası, öfke 

GİRİŞ 

İş kazalarının meydana gelmesinde çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Bunlar, insan davranışına bağlı 

nedenler, umulmadık olaylar ile fiziksel ve çevre koşullarına bağlı nedenler olarak 3 ana başlık altında 

incelenmektedir. İş kazalarının oluş nedenleri genel olarak değerlendirildiğinde, insan davranışına bağlı 

olarak meydana gelen iş kazaları yaklaşık %80 ile en büyük orana sahiptir. İnsan davranışları da kişisel 

özellikler, fizyolojik özellikler ve psikolojik özellikler olarak üç farklı kategoride değerlendirilmektedir 

(Camkurt, 2013).  

İş kazalarına neden olan kişisel özelliklerinden bir tanesi de öfkedir. Literatürde farklı tarzlarda 

hazırlanan öfke ölçekleri mevcuttur. Bunlardan, “Öfke-Kontrol Ölçeği”; öfkenin kontrolünü ölçerken, 

“Öfke-İçte Ölçeği” ise içte tutulmasını ölçmektedir (Özer, 1994). Literatürde yer alan ölçekler 
kullanılarak, yapılan çalışmalara uyarlanmaktadır. Kullanılan ölçekler ise, kendi içlerinde 

değerlendirilmektedir.  

İş kazaları nedeni ile her yıl çok sayıda işçi sakat kalmakta ya da hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de 

meydana gelen iş kazaları arasında, sayısal veriler göz önüne alınarak bakıldığında, inşaat sektörü ilk 

sırada yer almaktadır. İnşaat kazalarının en büyük olumsuz yanı ise ölüm oranların yüksek olmasıdır 

(Müngen, 2011). 

SPSS programı, veri, çıktı, söz dizilimi gibi çok farklı dosyalar ile birlikte kullanılmaktadır. Anket 

sorularından, veri dosyaları hazırlanarak, seçilen istatistiksel yöntemler ile analiz edilmektedir (Eymen, 

2007). 

Yapılan bu çalışmada, inşaatlarda iş kazalarının meydana gelmesinde, öfke durumun etkisi incelenmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla, Toed’e yer alan öfke ölçekleri ile anket hazırlanmış ve farklı inşaatlarda çalışan 

işçilere uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS programı kullanılarak, nominal regresyon yöntemi ile analiz 

edilmiştir. 
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MATERYAL VE METOD 

Çalışmada, iş kazası geçiren işçilerin genel öfke durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan 24 

ankette işçilerin verdiği cevaplara göre sadece 12 işçinin iş kazası geçirdiği belirlenmiştir. Bu nedenle 

çalışmada sadece iş kazası geçiren işçilerin anket değerleri kullanılıştır. Analiz edilen sorular alt gruplara 

ayrılarak öfke durumunda verdikleri tepkiler ölçülmeye çalışılmıştır (Tablo 1). Tablo 1 kullanılarak alt 

gruplar için dağılım grafikleri oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Öfke Ölçeğine ait alt grupların yüzde (%) dağılımları 

Öfke İfadesi Hemen 
Hemen Hiç 

Bazen Çok 
Zaman 

Hemen Hemen 
Her Zaman 

Genel Öfke Durumu 30,57% 30,57% 25,00% 16,70% 
Öfke Kontrol 30,00% 30,01% 20,85% 21,67% 
İş Kazası 18,75% 29,18% 18,78% 31,25% 
İş Arkadaşları 18,75% 29,18% 18,78% 31,25% 
Tepki 24,52% 29,73% 20,85% 25,22% 
İçine Atma 30,97% 15,49% 20,26% 33,33% 
Olumlu Tutum 8,30% 50,00% 8,30% 33,30% 

Şekil 1’den işçilerin %40’ının genel olarak yaşantısında öfkeli olduğu anlaşılmaktadır. %30’luk kısmı 

ise genellikle sakin bir mizaca sahip olduğunu belirtmiştir. Tablo 1’den elde edilen alt grup verilerinden 

grafikler oluşturulmuştur.  

 

Şekil 1. İşçilerin genel öfke durumlarının yüzde (%) dağılımları 

İşçilerden %30’u öfkelendiğinde, öfkesini kontrol edemediğini, %30’u ise bazen kontrol edebildiğini 

belirtmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. İşçilerin öfke kontrol durumlarının yüzde (%) dağılımları 

İş arkadaşlarına karşı öfkesini kontrol edebilme dağılımlarına bakıldığında %49’unun daha sakin 

davrandığı görülmektedir. İş arkadaşı ile yaşadıkları olumsuz bir olay karşısında ise %19’u öfkesini 

kontrol edememektedir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. İşçinin iş arkadaşlarına olan öfke tepkisinin yüzde dağılımı (%) 

İşverenin yaptığı işi takdir etmemesi, başkalarının önünde eleştirmesi gibi tutumları sonucunda işçinin 

öfke durumu ölçülmüştür (Şekil 4). İşçilerin %17’si işverene karşı sakin bir tutum sergilerken, %58’i 

ise öfkelenmektedir. 
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Şekil 4. İşçinin iş verene olan öfke tepkisinin yüzde dağılımı (%) 

İşçilerin öfkelendiklerinde verdikleri tepkiler ölçülmüştür. İşçilere, öfkelendiklerinde, surat asma, iğneli 

sözler söyleme, kapı çarpma gibi eylemlerde bulunup bulunmadıkları sorulmuştur ve %48’nin bu 

şekilde bir tepki verdiği belirlenmiştir (Şekil 5).  

İşçilerin öfkeleri sonucunda, bu hisleri içine atma durumları ölçülmüştür. İnsanlara öfkelendiği 

durumlarda karşısındakine yansıtmadan, içten içe kin besleme, eleştirme, çok fazla kızdığı halde bunu 

dışarı vuramama gibi tavırlara sahip olup olmama durumları sorgulanmıştır ve işçilerin %53’ünün bu 

tarz tavırlar sergilediği tespit edilmiştir (Şekil 6). 

Son olarak işçilerin, öfkeli oldukları durumlarda hoşgörülü ve anlayışlı bir tavır içinde bulunup 
bulunmadıkları sorgulanmaya çalışılmıştır (Şekil 7). İşçilerin yarısından fazlasının ise olumlu tavır 

sergileyemedikleri belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 5. İşçilerin öfkelendiklerinde verdiği tepkilerin yüzde dağılımları (%) 
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Şekil 6. İşçilerin, öfkeyi içlerinde tutmalarına ait verilerin yüzde (%) dağılımları 

 

Şekil 7. İşçilerin öfke durumda gösterdikleri olumlu tutuma bağlı davranışların yüzde (%) dağılımları 

Çalışmada son olarak, iş kazaları ile işçilerin öfke tutumları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir (Tablo 

2). Değerlendirmeye alınan tüm alt gruplar ile iş kazaları arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2. İş kazası ve öfke durumu ilişkisi 

Tanım Ortalama Standart Sapma 
Genel Öfke Durumu 1,9231 1,16355 

Öfke Kontrol 2,2500 ,76851 
İş Arkadaşları 2,5000 ,70257 

İş Veren 2,2154 ,49935 
Tepki 2,1923 ,49793 

İçine Atma 2,3000 ,46733 
Olumlu Tutum 2,4808 ,53349 

SONUÇLAR 

Literatür araştırmaları göstermektedir ki, iş kazaları en çok inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu 

iş kazalarının meydana gelmesinde en büyük etken ise kişisel davranışlardır. Yine literatür 

araştırmalarında en çok kullanılan davranışsal ölçeklerden bir tanesinin de öfke olduğu belirlenmiştir. 
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Yapılan bu çalışma ile inşaatlarda meydana gelen iş kazalarında, işçinin öfke davranışının etkisi 

ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, işçilerin öfke tutamlarında farklılıklar göstermektedir. Fakat iş kazası 

ile birlikte değerlendirildiğinde öfkeli mizaca sahip işçinin iş kazası geçirme ihtimalinin daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMALAR 

Çalışma, 26 işçi ile gerçekleştirilmiş olmakla beraber bunlardan sadece 12 tanesinin iş kazası geçirmiş 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışma aynı zamanda, farklı bir araştırma için ön hazırlık kısmını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, sadece iş kazası geçirmiş daha çok sayıda işçiye uygulanarak diğer 

aşamaya geçilmesi gerekli görülmektedir.   

 

ÇIKARIMLAR 

Yapılan bu çalışma, bir üst seviyeye çıkarılarak, daha çok sayıda inşaat işçisine uygulanacaktır. Ön 

araştırma niteliği taşıyan bu çalışma ile anket soruları ve işçi profilleri analiz edilmiştir. Geriye dönük 

analizler gerçekleştirilerek uygun analiz yöntemleri de tespit edilmiştir. 
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COMPARISON OF ACCIDENT STATUS AND ANGER SCALES 
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ABSTRACT 

Construction is one of the sectors where work accidents occur frequently. Therefore, the issue should 
be investigated and regulatory measures should be taken. In this study, a questionnaire was applied to 
26 construction workers working in Kahramanmaraş and Sinop and it was determined that 12 workers 

had a work accident. Anger scale taken from Toad was used in the questionnaire. The questionnaire, 
consisting of 34 questions, was evaluated in subgroups to determine the general anger level of the 
worker, his reaction during anger, the destructive effect of anger, ability to control anger, coping with 
anger and duration of anger control. 

The survey data of the workers who had an occupational accident were analyzed using the SPSS 
program. Mean values of the questions divided into groups for analysis were calculated. Finally, the 
percentage distributions (%) of workers who had an occupational accident were determined by the 
nominal regression method. As a result of the analysis, the link between occupational accidents and 
anger was tried to be determined. It has been determined that between 60% and 70% of workers who 
have an occupational accident are prone to fast anger and have an angry temperament, and the responses 
of workers during anger and anger control vary. 

Keywords: Construction, occupational accident, anger 

INTRODUCTION 

Various factors play a role in the occurrence of occupational accidents. These are examined under 3 
main headings as reasons related to human behavior, unexpected events and reasons related to physical 
and environmental conditions. When the causes of work accidents are evaluated in general, work 
accidents that occur due to human behavior have the highest rate with approximately 80%. Human 
behaviors are also evaluated in three different categories as personal characteristics, physiological 
characteristics and psychological characteristics (Camkurt, 2013). 

One of the personal characteristics that cause work accidents is anger. There are anger scales prepared 
in different styles in the literature. Among these, "Anger-Control Scale"; While it measures the control 
of anger, the "Anger-Inside Scale" measures its holding inside (Özer, 1994). It is adapted to the studies 
by using the scales in the literature. The scales used are evaluated within themselves. 

Many workers are injured or die every year due to occupational accidents. Considering the numerical 
data, the construction industry ranks first among the occupational accidents in Turkey. The biggest 
negative side of construction accidents is that the death rates are high (Müngen, 2011). 

SPSS program is used with many different files such as data, output, syntax. From the survey questions, 
data files are prepared and analyzed with selected statistical methods (Eymen, 2007). 

In this study, it has been tried to examine the effect of anger on the occurrence of occupational accidents 
in construction. For this purpose, a questionnaire was prepared with the anger scales in Toed and applied 
to the workers working in different constructions. The results were analyzed by nominal regression 
method using the SPSS program. 
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MATERIALS AND METHODS  

In the study, the general anger of workers who had an occupational accident was tried to be evaluated. 
According to the answers given by the workers in 24 surveys, it was determined that only 12 workers 
had an occupational accident. For this reason, only the survey values of workers who had an 
occupational accident were used in the study. The analyzed questions were divided into subgroups and 
their reactions to anger were tried to be measured (Table 1). Distribution charts for subgroups were 
created using Table 1. 

Table 1. Percentage (%) distributions of the subgroups of the Anger Scale 

Anger 
Barely Sometimes 

Plenty of 
time Nearly Always 

General Anger 
Condition 

30,57% 30,57% 25,00% 16,70% 

Anger Management 30,00% 30,01% 20,85% 21,67% 
Anger Attitude towards 
Colleagues 

18,75% 29,18% 18,78% 31,25% 

Anger Attitude towards 
Employers 

18,75% 29,18% 18,78% 31,25% 

Anger Reactions 24,52% 29,73% 20,85% 25,22% 
Get Angry Inside 30,97% 15,49% 20,26% 33,33% 
Positive Attitude 8,30% 50,00% 8,30% 33,30% 

It is understood from Figure 1 that 40% of the workers are generally angry in their lives. 30% of them 
stated that they generally have a calm temperament. Graphics were created from the subgroup data 
obtained from Table 1. 

 

Figure 1. Percentage (%) distributions of the general anger levels of the workers 

30% of the workers stated that when they got angry, they could not control their anger, and 30% stated 
that they could sometimes control it (Figure 2). 
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Figure 2.Percent (%) distributions of workers' anger control status 

Considering the distribution of being able to control anger against colleagues, it is seen that 49% behave 
calmer. 19% of them cannot control their anger in the face of a negative incident with their colleague 
(Figure 3). 

 

 

Figure 3. Percentage distribution of the anger reaction of the worker towards his colleagues (%) 

The anger level of the worker was measured as a result of the employer's attitudes such as not 
appreciating his work and criticizing in front of others (Figure 4). While 17% of the workers have a 
calm attitude towards the employer, 58% are angry. 
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Figure 4. Percentage distribution of the anger response of the worker towards the employer (%) 

Workers' reactions to anger were measured. When they got angry, the workers were asked whether they 
were making a face, making words with needles, slamming doors, and it was determined that 48% 
reacted in this way (Figure 5). 

As a result of the anger of the workers, their state of putting these feelings into them was measured. In 
cases where people are angry, whether they have attitudes such as holding grudges, criticizing, not being 
able to throw it out even though they are very angry was questioned and it was found that 53% of the 
workers displayed such attitudes (Figure 6). 

Finally, it was tried to be questioned whether the workers displayed a tolerant and understanding attitude 
when they were angry (Figure 7). It was determined that more than half of the workers could not show 
a positive attitude. 

 

 

Figure 5. Percentage distribution of workers' reactions to anger (%) 
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Figure 6. Percentage (%) distribution of data on workers' holding in to anger 

 

 

 

Figure 7.Percentage (%) distribution of workers' behaviors based on positive attitude in anger. 

Finally, in the study, the relationship between work accidents and workers' anger attitudes was evaluated 
(Table 2). A positive relationship has been found between all sub-groups evaluated and occupational 
accidents. 

Table 2. Work accident and anger relationship 

Definition Mean Standart Derivation 
General Anger Condition 1,9231 1,16355 

Anger Management 2,2500 ,76851 
Anger Attitude towards Colleagues 2,5000 ,70257 
Anger Attitude towards Employers 2,2154 ,49935 

Anger Reactions 2,1923 ,49793 
Get Angry Inside 2,3000 ,46733 
Positive Attitude 2,4808 ,53349 
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RESULTS  

Literature studies show that work accidents mostly occur in the construction sector. The biggest factor 
in the occurrence of these occupational accidents is personal behavior. Again, it was determined that 
one of the most used behavioral scales in literature studies is anger. With this study, it has been tried to 
measure the effect of anger behavior of the worker in occupational accidents occurring in construction. 
Results show differences in workers' anger pinches. However, when evaluated together with the work 
accident, it was determined that the worker with an angry temperament was more likely to have a work 
accident. 

DISCUSSION  

Although the study was carried out with 26 workers, it was found that only 12 of them had an 
occupational accident. The study also constitutes a preliminary preparation for a different research. For 
this reason, it is necessary to move on to the next stage by applying only to more workers who have had 
work accidents. 

CONCLUSION  

This study will be taken to the next level and will be applied to more construction workers. Survey 
questions and worker profiles were analyzed with this preliminary study. Appropriate analysis methods 
were also determined by performing retrospective analysis. 
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İNŞAAT İŞÇİLERİNİN İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMU İLE DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Seda Çellek2* 

*1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kırşehir, 

Türkiye. 

ÖZET 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de iş kazaları en çok inşaat sektöründe görülmektedir. Bunun en 

büyük nedenleri, sektörün gelişmeye açık olması ve farklı özelliklere sahip işçilerin birlikte çalışmasına 

olanak sağlamasıdır. Yapılan bu çalışmada, 26 inşaat işçisine anket uygulanmış ve iş kazası geçiren 12 
işçinin demografik özellikleri belirlenmiş. SPSS, programı kullanılarak işçilerin, yaşları, medeni 

durumları, eğitim seviyeleri gibi genel özellikleri ile iş kazası geçirme durumları karşılaştırılmıştır. 

Araştırma sonunda kaza geçiren işçilerin yarısından fazlasının 15 yıldan fazla sektörde çalıştığı, sigara 
kullandığı, 35 yaş üstü ve evli olduğu, yarısının ilkokul mezunu, neredeyse yarısının usta olduğu 

belirlenmiştir. 

İşçilerin ise %75’inin alkol kullanmadığı belirlenmiştir. İçki ile iş kazası geçirmiş olmaları arasında bir 

ilişki olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, işçilerin %80’den fazlasının yaptıkları işten memnun oldukları 

belirlenmiştir. Yine bu kriterde iş kazası ile ilişkisiz bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İnşaat, iş kazası, işçi 

GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısı giderek artmaktadır. Çalışanlar 

olumsuz koşullar nedeni ile yeni riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle de kayıt dışı istihdam 
sonucunda, iş kazaları ve meslek hastalıklarının hepsi bildirilmemektedir. Bunun en büyük 

nedenlerinden biri, denetimi gerçekleştirecek yeterli sayıda deneyimli personelin olmamasıdır 

(Karadeniz, 2012). Sanayi toplumuna geçişte hızlanan işçi ölümleri Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de 

de artmaktadır. Yasal düzenlemeler ile bu kayıpların önüne geçilmeye çalışılmaktadır (Çetin ve Göğül, 

2015). 

İş kazalarının temel nedenini kişisel kusurlar oluşturmaktadır. Bu amaçla, yapılan çalışmalarda işçi 

özellikleri araştırılmaktadır. Araştırmalar, genellikle anket çalışması şeklinde yürütülmektedir. 

Analizler ise SPSS gibi istatistiksel analiz yapan paket programlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Program yardımı ile oluşturulan tabloların grafikleri çizilerek yorumlanmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada, inşaatlarda iş kazalarının meydana gelmesinde, işçilerin genel özelliklerinin etkisi 

araştırılmaya çalışılmıştır. Hazırlanan anketler ile işçilerin genel profilleri çıkarılmış ve SPSS programı 

ile analiz edilmiştir.  

MATERYAL VE METOD 

Çalışmada, iş kazası geçiren işçilerin genel özellikleri belirlenmiştir. Yapılan 24 ankette işçilerin verdiği 

cevaplara göre sadece 12 işçinin iş kazası geçirdiği belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmada sadece iş kazası 

geçiren işçilerin anket değerleri kullanılıştır. İşçilerin, yaş, eğitim, medeni durumları gibi genel 

özellikleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. İlk olarak işçilerin yaş dağılımlarına göre kaza geçirme 

durumları incelenmiştir (Tablo 1). Ayrıca, Tablo 1 kullanılarak yüzde dağılım grafiği oluşturulmuştur 

(Şekil 1). 
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Tablo 1. İşçilerin yaşlarına göre kaza geçirme durumları 

                                Yaş İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 
 18-25 2 16,7% 

26-35 2 16,7% 
36-45 5 41,7% 
46 üzeri 3 25,0% 

Tablo 1 ve Şekil 1 incelendiğinde, iş kazası geçiren işçilerin %66,7’sinin 35 yaş üstü olduğu 

görülmektedir. 18-35 yaş aralıklarında bu oran daha düşüktür. İşçiler ile yapılan görüşmelerde, iş 

kazalarının daha genç yaşlarda geçirildiği anlaşılmaktadır. Burada sınırın 35 yaş üstü olması, daha fazla 

işte çalışmış olmasının ve daha fazla riske maruz kalmanın etkisini göstermektedir. Bunun aksine yaşla 

beraber, iş tecrübesi ve kazayı öngörme becerileri artmaktadır.  

 

Şekil 1. İşçilerin yaşlarına göre iş kazası geçirme dağılımları 

İkinci olarak, işçilerin eğitim durumları ve iş kazası geçirme durumları birlikte değerlendirilmiştir 

(Tablo 2). Bu amaçla, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere 4 grup oluşturulmuştur. 

Tablo 2. İşçilerin iş kazası geçirme durumları ve eğitimlerinin karşılaştırılması 

                              Eğitim İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 
 İlkokul 6 50,0% 

Ortaokul 2 16,7% 
Lise 3 25,0% 
Üniversite 1 8,3% 

 

Tablo 2 verileri kullanılarak Şekil 2 oluşturulmuştur. Özellikle pasta grafiğinden de görüldüğü gibi, iş 

kazası geçiren grup %50 oranında ilkokul mezunudur. İşçiler arasında Pandemi nedeniyle, işinin 

kapanmasından dolayı, inşaatta işe başlamış bir üniversite mezunu mevcuttur. Yine aynı nedenden 3 lise 

mezunu son birkaç aydır inşaatlarda çalışmaya başladığını belirtmiştir. 
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Şekil 2. İş kazası geçiren işçilerin eğitim durumlarının %’de dağılımları 

Bir başka kriter olarak, medeni durum ile iş kazası arasındaki ilişki incelenmiştir (Tablo 3). İşçilerin 

evli, bekar ve dul olma durumlarına göre sorgulama yapılmış ve %’de dağılımları belirlenmiştir (Şekil 

3). Evli olan işçilerde iş kazasına daha fazla rastlanılmaktadır. Bunun nedenin evliliğin ve çocuk sahibi 

olmanın getirdiği sorumluluk olarak düşünülmektedir. Burada maddi kaygıların, işçide endişe 

uyandırdığı düşünülmektedir.  

Tablo 3. İşçilerin iş kazası geçirme durumu ile medeni hallerinin karşılaştırılması 

                       Medeni Durum İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 
 Evli 8 66,7% 

Bekar 3 25,0% 
Dul 1 8,3% 

 

 

Şekil 3. İşçilerin kaza geçirme durumu ile medeni durumu arasındaki ilişkinin %’de dağılımı 

Çalışmada işçilere kaç yıldır inşaat işinde çalıştıkları sorulmuştur. İş kazası geçiren işçilerin, %83’ü 10 

yıl ve üzer tecrübeye sahiptir (Tablo 4). Tablo 4 için, 1-4 yıl, 5-10 yıl, 11-15 yıl ve 16 yıl üstü mesleki 

tecrübeye sahip olması şeklinde 4 grup oluşturulmuştur. Bunlardan, 5-10 arası yıllık tecrübeye sahip 
olup iş kazası geçiren işçiye rastlanılmamıştır. Tablo 4 kullanılarak, Şekil 4, oluşturulmuştur. 

 

Tablo 4. İş tecrübesi ve iş kazası oranlarının karşılaştırılması 

                      Kaç yıldır çalışıyor İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 
 1-4 2 16,7% 

11-15 3 25,0% 
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16_üzeri 7 58,3% 
 

 

Şekil 4. İşçilerin mesleki tecrübelerine göre iş kazası geçirme oranları 

İş kazası geçiren işçilerin hangi görev unvanlarına sahip oldukları ve genellikle hangi iş grubunda 

çalıştıkları sorulmuştur (Tablo 5). Kazaya uğrayan işçilerin %41’inin usta olduğu belirlenirken, yoğun 

alarak çalıştıkları birimlerin değişim gösterdiği belirlenmiştir. 

Tablo 5. İşçilerin görev unvanları ve yoğun çalıştıkları iş gruplarına göre iş kazası geçirme 

durumlarının karşılaştırılması 

 İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 
İş Görevi Düz İşçi 1 8,3% 

Çırak Stajer 1 8,3% 
Kalfa 2 16,7% 
Usta 5 41,7% 

Ustabaşı 1 8,3% 
Diğer 2 16,7% 

Yoğun Çalıştığı Kalıpçı 2 16,7% 
Demirci 1 8,3% 
Sıvacı 1 8,3% 

Kaynakçı 2 16,7% 
Diğer 6 50,0% 

 

İşçilerin sigara içme alışkanlıkları ile kaza geçirme durumları arasındaki ilişki incelenmiştir (Tablo 6). 

Sonuç olarak işçilerin %58,3’nün sigara içtiği belirlenmiştir. 

Tablo 6. Sigara içme alışkanlığı ve iş kazası geçirme durumu 

 İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 
Sigara Evet 7 58,3% 

Hayır 5 41,7% 
 

İşçilerin alkol kullanma alışkanlıkları ile iş kazası arasında ilişki incelenmiştir (Tablo 7). İş kazası 

geçiren işçilerin %75’inin alkol kullanmadığı belirlenmiştir. Alkol kullanma alışkanlığı ile iş kazası 

arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Tablo 7. Alkol kullanma alışkanlığı ve iş kazası ilişkisi 
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 İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 

İçki Evet 3 25,0% 

Hayır 9 75,0% 

 

İşçilerin yaptıkları işten memnun olma durumları sorgulanmıştır (Tablo 8). Alkol durumu gibi iş 

kazalarının işten memnun olma durumuyla bir ilgisi olmadığı belirlenmiştir. İşçilerin %83,3’ü işinden 

memnun olduğunu belirtmiştir. 

Tablo 8. İşten menün olma durumu ve iş kazası geçirme durumu 

 İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 

Memnuniyet Memnun 10 83,3% 

Memnun değil 2 16,7% 

Son olarak, işçilerin çalıştıkları firma sayılarına göre iş kazası geçirme durumları sorgulanmıştır (Tablo 

9). İş kazası geçiren işçilerin, %50’si genellikle aynı firmalarda çalıştıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 9. İşçilerin kaç firmada çalıştığı ile iş kazası geçirme durumları  

 İşçi Sayısı Yüzde Dağılımları 

Kaç yerde çalıştı 1-3 6 50,0% 

4-6 4 33,3% 

12-üstü 2 16,7% 

 

SONUÇLAR 

Yapılan bu çalışma ile iş kazalarının en çok yaşandığı inşaat sektöründe çalışan işçilerin genel özellikleri 

ve iş kazası geçirme durumları birlikte analiz edilmiştir. Oluşturulan alt gruplardan, işten memnun olma 

ve alkol kullanma alışkanlığının iş kazası ile bağlantısı bulunmadığı tespit edilmiştir. İş kazalarının 35 

yaş üstü, 10 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip ve genellikle ilkokul mezunu işçilerde görüldüğü 

belirlenmiştir. 

TARTIŞMALAR 

Yapılan bu çalışmada oluşturulan alt grupların birlikte değerlendirilmesinin, sonuçların 

yorumlanmasında daha etkili olacağı görülmüştür. 35 yaş üstü, evli işçilerin daha fazla maddi kaygı 

içinde bulunduklarından dolayı iş kazası geçirdikleri düşünülmektedir.  

ÇIKARIMLAR 

Yapılan bu çalışmanın daha ileriye taşınarak, sadece iş kazası geçiren işçilere uygulanması gerektiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma analiz edilirken verilerin ikili gruplar ve üçlü gruplar halinde iş kazası 

verileri ile birlikte analiz edilmesinin, sonuçların yorumlanmasında daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 
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COMPARISON OF CONSTRUCTION WORKERS 'OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND 
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 

 

Seda Çellek2* 

*1Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering, 
Kırşehir, Turkey 

ABSTRACT 

As in the world, occupational accidents are mostly seen in the construction sector in Turkey. The main 
reasons for this are that the sector is open to development and it allows workers with different 
characteristics to work together. In this study, a questionnaire was applied to 26 construction workers 
and the demographic characteristics of 12 workers who had a work accident were determined. Using the 
SPSS program, the general characteristics of the workers such as their age, marital status, education 
level and the status of having an occupational accident were compared. At the end of the study, it was 
determined that more than half of the workers who had an accident had worked in the sector for more 
than 15 years, smoked, were over 35 years old and married, half of them were primary school graduates 
and almost half were masters. 

It was determined that 75% of the workers do not use alcohol. It has been determined that there is no 
relationship between drinking and having a work accident. In addition, it has been determined that more 
than 80% of the workers are satisfied with their work. Again, in this criterion, it was found to be 
unrelated to the work accident. 

Keywords: Construction, occupational accident, worker 

INTRODUCTION 

The number of occupational accidents and occupational diseases is gradually increasing in developing 
countries. Employees are faced with new risks due to adverse conditions. Not all occupational accidents 
and diseases are reported, especially as a result of unregistered employment. One of the biggest reasons 
for this is that there are not enough experienced personnel to perform the audit (Karadeniz, 2012). 
Worker deaths, which have accelerated in the transition to the industrial society, are increasing in Turkey 
as well as in the world. These losses are tried to be prevented by legal regulations (Çetin & Göğül, 2015). 

The main reason for work accidents is personal defects. For this purpose, the characteristics of the 
worker are investigated in the studies. Researches are generally carried out in the form of questionnaires. 
Analyzes are carried out using statistical analysis package programs such as SPSS. The graphics of the 
tables created with the help of the program are drawn and interpreted. 

In this study, it is tried to investigate the effect of general characteristics of workers on occurrence of 
occupational accidents in construction. With the questionnaires prepared, the general profiles of the 
workers were drawn and analyzed with the SPSS program. 

MATERIAL AND METHOD 

In the study, the general characteristics of the workers who had an occupational accident were 
determined. According to the answers given by the workers in 24 surveys, it was determined that only 
12 workers had an occupational accident. For this reason, only the survey values of workers who had an 
occupational accident were used in the study. The general characteristics of the workers such as age, 
education and marital status were evaluated separately. First of all, the accident status of the workers 
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was examined according to their age distribution (Table 1). In addition, a percentage distribution chart 
was created using Table 1 (Figure 1). 

Table 1. Accident status of workers according to their ages 

                                Old Worker % 
 18-25 2 16,7% 

26-35 2 16,7% 
36-45 5 41,7% 
46 üzeri 3 25,0% 

When Table 1 and Figure 1 are examined, it is seen that 66.7% of workers who had a work accident are 
over the age of 35. This rate is lower in the 18-35 age range. In the interviews with the workers, it is 
understood that the occupational accidents are experienced at a younger age. The fact that the limit is 
over 35 years old shows the effect of having worked more jobs and being exposed to more risks. On the 
contrary, work experience and accident prediction skills increase with age. 

 

Figure 1. Occupational accident distribution according to the ages of the workers. 

Secondly, the education status of the workers and the status of having an occupational accident were 
evaluated together (Table 2). For this purpose, 4 groups were formed as primary school, secondary 
school, high school and university. 

Table 2. Comparison of workers' occupational accident and training 

                              Education Worker % 
 Primary school 6 50,0% 

Middle School 2 16,7% 
High school 3 25,0% 
University 1 8,3% 

Using the data from Table 2, Figure 2 was created. Particularly, as can be seen from the pie chart, the 
group that had an occupational accident was 50% primary school graduates. Among the workers, there 
is a university graduate who started to work in construction due to the closure of his job due to the 
Pandemic. Again for the same reason, 3 high school graduates stated that they have started to work in 
constructions for the last few months. 

As another criterion, the relationship between marital status and occupational accident was examined 
(Table 3). Inquiries were made according to the marital, single and widow status of the workers and 
their distribution was determined in% (Figure 3). Work accidents are more common in married workers. 
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The reason for this is thought to be the responsibility of marriage and having children. Here, financial 
concerns are thought to cause anxiety in the worker. 

 

Figure 2.Distribution of the educational status of workers who had an occupational accident in% 

Table 3.Comparison of occupational accidents and marital status of workers 

                       Marital status Worker % 
 Married 8 66,7% 

Single 3 25,0% 
Widow 1 8,3% 

 

 

Figure 3.Distribution of the relationship between workers' accident status and marital status in% 

In the study, the workers were asked how many years they have been working in the construction 
business. 83% of the workers who had a work accident have 10 years or more of experience (Table 4). 
For Table 4, 4 groups are formed: 1-4 years, 5-10 years, 11-15 years and 16 years of professional 
experience. Among these, no workers with 5-10 years of experience had an occupational accident. Using 
Table 4, Figure 4 was generated. 

Table 4. Comparison of work experience and work accident rates 

                      Year of employment Worker % 
 1-4 2 16,7% 

11-15 3 25,0% 
16> 7 58,3% 
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Figure 4. Rates of occupational accidents by workers according to their professional experiences 

The job titles of the workers who had an occupational accident and in which group they usually work 
were asked (Table 5). While it was determined that 41% of the workers who had an accident were 
masters, it was determined that the units they work intensively have changed. 

Table 5. Comparison of occupational accidents according to job titles of the workers and the work 
groups they work in. 

 Worker % 
Task Unskilled workers 1 8,3% 

Apprentice Trainee 1 8,3% 
Journeyman 2 16,7% 

Master 5 41,7% 
Foreman 1 8,3% 

Other 2 16,7% 
Intensive work Moulder 2 16,7% 

Blacksmith 1 8,3% 
Plasterer 1 8,3% 
Welder 2 16,7% 
Other 6 50,0% 

 

The relationship between the smoking habits of workers and their accident status was examined (Table 
6). As a result, it was determined that 58.3% of the workers smoke. 

Table 6. Smoking habits and having an occupational accident 

                                                        Smoking                Workers                 % 
 Yes 7 58,3% 

No 5 41,7% 
 

The relationship between the alcohol consumption habits of the workers and the work accident was 
examined (Table 7). It was determined that 75% of the workers who had a work accident did not use 
alcohol. No relationship has been found between alcohol use habits and occupational accidents. 

Table 7.Relationship between alcohol use and occupational accident 

                                Alcohol Workers % 
 Yes 3 25,0% 
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No 9 75,0% 
 

The satisfaction of the workers with their job was questioned (Table 8). It has been determined that 
occupational accidents such as alcohol status are not related to job satisfaction. 83.3% of the workers 
stated that they are satisfied with their job. 

Table 8. Dismissal and occupational accident status 

                                   Satisfaction Workers % 
 Satisfied 10 83,3% 

Not Glad 2 16,7% 

Finally, occupational accident status of the workers was questioned according to the number of 
companies they work for (Table 9). 50% of the workers who had a work accident stated that they usually 
work in the same companies. 

Table 9.In how many firms the workers worked and their status of having an occupational accident 

                       Number of Companies Workers % 
 1-3 6 50,0% 

4-6 4 33,3% 
12> 2 16,7% 

 

RESULTS 

With this study, the general characteristics of the workers working in the construction sector where 
occupational accidents are most common and the situation of having an occupational accident were 
analyzed together. It was determined from the subgroups formed that job satisfaction and alcohol 
consumption were not related to occupational accidents. It has been determined that occupational 
accidents are seen in workers over the age of 35, with professional experience of 10 years or more, and 
generally primary school graduates. 

DISCUSSIONS 

It was observed that evaluating the subgroups formed in this study together would be more effective in 
interpreting the results. It is thought that married workers over the age of 35 have a work accident due 
to their financial concerns. 

CONCLUSIONS 

It has been determined that this study should be carried forward and applied only to workers who have 
an occupational accident. In addition, while analyzing the study, it is thought that analyzing the data in 
pairs and triple groups together with the occupational accident data will be more useful in interpreting 
the results. 
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ÖZET 

Bu araştırma, çocukları hastanede tedavi gören ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mayıs 2018 - Mayıs 2019 tarihleri arasında 

bir ilçe devlet hastanesinin çocuk servisinde çocuğu tedavi gören toplam 108 ebeveyn oluşturmuştur. 

Veriler hazırlanan tanıtıcı bilgi formu ve Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler 
SPSS 21.0 paket programında uygun istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya 

katılan ebeveynlerin %83,3’ü anne olup, %50’si 20-30 yaş grubundadır. Ebeveynlerin %58,3’ü 

ilköğretim mezunu ve %35,2’si çalışmamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının %55,6’sı erkektir. 

Ebeveynlerin, çocuk haklarına yönelik algılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Görüşülen ebeveynin 
meslekleri ile Bakım ve Koruma Boyutu ölçek puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Öte yandan ebeveynin anne ya da baba olması, ebeveynlerin yaşı, eğitim durumu, gelir 

durumları ile ölçek ve alt boyutu puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır. 
Ebeveynler için çocuk hakları konusundaki bilgilendirmelerin, tutum haline dönüşebilmesi için bütüncül 

politikalarla sağlanması gereklidir. 
 
 Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ebeveyn, Tutum 
 

THE ATTITUDES OF PARENTS WHOSE CHILDREN ARE TREATED IN HOSPITALS 
TOWARDS CHILDREN'S RIGHTS 

 
ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the attitudes of parents, whose children are treated in hospital towards 
children's rights. The sample of the study consisted of 108 parents whose children were treated in the 
pediatric service of a district state hospital between May 2018 and May 2019. The data were collected 
with the introductory information form prepared and the Parent Child Rights Attitude Scale. The data 
were evaluated using appropriate statistical analysis in the SPSS 21.0 package program. 83.3% of 
parents participated in the study are mothers and 50% of parents are between the age of 20-30.  58.3% 
of parents graduated from primary-secondary school and 35.2% are not working. 55.6% of parents' 
children are male. According to the results, it was found that the perceptions of the parents about the 
rights of the children were high. The difference between the interviewed parents' occupation and the 
scores of Care and Protection subscale score average is found statistically significant. Besides, the 
difference between the variables of being mother or father, age, education status, income status and 
score average of scale and subscale is statistically insignificant. Informing parents about children's rights 
should be provided with holistic policies in order to turn them into an attitude. 
Keywords: Children, Parent, Attitude 

GİRİŞ 

Çocukluk kavramı kültürden kültüre toplumdan topluma değişse de dünyanın her ülkesinde uzun yıllar 

boyunca aile ve çevresinin bakım, ilgi ve sevgisine gereksinim duyan toplumun önemli bir kesimi olarak 
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kabul edilmektedir (Çavuşoğlu, 2015; Törüner ve Büyükgönenç, 2015; Yeşilkayalı ve Demirtaş, 2016b). 

Gelişim temellerinin atıldığı, kritik dönem olarak değerlendirilen çocukluk döneminin sağlıklı bir 

şekilde tamamlanabilmesi yaşamın ilerleyen dönemlerinde çocukların kişilik, alışkanlık, inanç ve değer 

yargılarının gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir (Kızılırmak ve Alkan Ersoy, 2015; Akyol, 2020). 

Çocukların her açıdan sağlıklı ve kişiliklerinin tam ve uyumlu şekilde gelişebilmesi için, sevgi, ilgi, 

anlayış ve saygı ortamının sağlandığı, demokratik ortamların oluşturulması ile mümkün olmaktadır 

(Akyol, 2020; Ünce, 2019). Çocuklar gelecek dönemlerin yetişkinleri olarak düşünüldüğünde her 

erişkin bireyin sahip olduğu temel hakların yanı sıra gelişim süreçlerindeki gereksinimleri ile özel bir 

takım haklara sahiptirler (Arslan, 2019; Yeşilkayalı ve Demirtaş, 2016b; Doğan ve ark., 2014; Kurtdede-

Fidan ve Özaydın, 2019). Çocukların temelde sahip oldukları bu hakların gelişim süreci içerisinde 

korunması ve öğretilmesi, çocukların gelecekte haklarını, sorumlulukları bilen ve düşüncelerini ifade 

edebilen bireyler olmasında fayda sağlamaktadır (Akyol, 2020). 

Çocuk hakları, insan haklarının bir parçası olup, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve 

ahlaki bakımdan gelişebilmeleri için hukuk kuralları ile korunan yararları olarak tanımlanmaktadır 

(Yeşilkayalı ve Demirtaş, 2016b; Kızılırmak ve Alkan Ersoy, 2015; Leblebici ve Çeliköz, 2017). Çocuk 

hakları, çocukların fiziksel, sosyal, ruhsal açıdan zarar görmemesi, sağlık ve güvenliklerinin tehlikeye 

girmemeleri adına önem taşımaktadır. Çocuk hakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 

tanımlanmış olup çocukların haklarını evrensel, uluslararası düzeyde en belirgin ifade eden ve 

günümüze kadar iletilmiş en iyi şekilde kabul gören insan hakları belgesi olarak da 

değerlendirilmektedir (Akyol, 2020; Taşkın, 2019; ASPB, 2013; Yaşar Ekici, 2014). Sözleşmede çocuk 

hakları, yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları olmak üzere dört grupta yer almaktadır. Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde tanımlanan haklarının ebeveynler tarafından farkedilmesi, 

öğretilmesi ve çocuklar tarafından çocukluk erken dönemlerinden itibaren bilinmesi, kullanılması önem 

taşımaktadır. Özellikle sözleşmenin 18., 27. maddelerinde de çocukların koruma ve bakımdaki en büyük 

sorumluluğun ebeveynlerde olduğu vurgulanmaktadır (Akyol, 2020; Taşkın, 2019). Bu nedenle sağlıklı 

nesillerin yetiştirilmesinde ebeveynlerin çocuk hakları kapsamında olumlu tutumlar sergileyebilmesi, 

çocuk haklarının farkında olması, bilmesi ve çocuklarına aktarabilmesi en temel şarttır (Taşkın, 2019; 

Ünce, 2019; Leblebici ve Çeliköz, 2017; Yurtsever Kılıçgün ve Oktay, 2011).  

Çocuklar dünyayı aileleri ile birlikte öğrenmeye başlar. Kendi haklarını da yetişmelerinden sorumlu 

olan anne ve babalarından öğrenir. Öncelikle aile bireyleri bu hakları öğrenmeli ve çocuklarının bu 

hakları içselleştirmelerini sağlamalıdır (Kızılırmak ve Alkan Ersoy, 2015; Kurtdede-Fidan ve Özaydın, 

2019). Ancak günümüzde anne-babaların çocuklarının haklarına karşı farklı tutumlar sergiledikleri 

belirtilmektedir (Yurtsever Kılıçgün, 2015). Literatürde çocukların, çocuk hakları konusunda 

bilgilendirilmesi gerekliliği vurgulanmakta bu konuda gerekli bilincin oluşturulmasında kilit noktanın 

ebeveynler olduğunu belirtmektedir (Kepenekçi ve Baydık, 2009). 
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Bu bilgiler ışığında, bu araştırmada çocukları hastanede tedavi gören ebeveynlerin çocuk haklarına 

yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç Yöntem 

Araştırma, çocukları hastanede tedavi gören ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının 

belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Araştırmanın evrenini, Eylül 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin çocuk sağlığı ve 

hastalıkları servisinde tedavi gören tüm çocukların ebeveynleri oluşturdu. Araştırmada örneklem 

seçimine gidilmemiş olup, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm ebeveynlere ulaşılması planlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 108 ebeveyn oluşturdu. 

Araştırmaya katılmaya onam vermeyen, veri toplama formunda eksiklik tespit edilen 10 ebeveynin 

anket formları kapsam dışı bırakılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri, araştırmacı tarafından “Bilgi Formu” ve “Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeği” 

kullanılarak elde edildi. 

Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatüre (Yurtsever, 2009; Yurtsever Kılıçgün ve Oktay, 2011; 

Yurtsever Kılıçgün, 2015; Arslan, 2019) dayanılarak hazırlanan, ebeveynlerin sosyo-demografik 

özelliklerini ve çocuk hakları ile ilgili düşüncelerini içeren toplam 17 sorudan oluşmakta idi. Veriler 

araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. 

Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeği: Yurtsever (2009) tarafından ebeveynlerinin çocuk haklarına 

yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş 5’li likert tipinde bir ölçektir. Ölçek “Hiçbir zaman 

katılmıyorum” dan “Tümüyle katılıyorum” kadar puanlanan maddelerden oluşmaktadır. Ölçek Bakım 

ve Korunma ve Kendi Kendine Karar Verme olmak üzere iki temel faktör altında değerlendirmekte; 

Bakım ve Korunma faktörü, Devlet Güvencesi ve Desteği ve Bakım ve Koruma olmak üzere iki 

faktörden oluşmakta; Kendi Kendine Karar Verme faktörü ise tek faktör ve genel toplam 63 maddeden 

oluşmaktadır. Kendi Kendine Karar Verme alt boyutu 25 maddeden oluşurken Devlet Desteği ve 

Güvencesi alt boyutu 23 maddeden ve Bakım ve Korunma alt boyutu ise 15 maddeden meydana 

gelmektedir. Ebeveyn Çocuk Hakları Tutumları likert tipte bir ölçek olup, Hiçbir zaman katılmıyorum, 

Pek Katılmıyorum, Kararsızım, Kısmen Katılıyorum ve Tümüyle Katılıyorum olarak düzenlenmiştir. 
Beşli likert tipi ölçekten elde edilen puanların tutum düzeyine ilişkin dağılımı 0.00-1,79 arası düşük 

düzey, 1,80-2,59 arası orta altı düzey, 2,60-3,39 arası orta düzey, 3,40-4,19 arası orta üstü düzey ve 

4,20-5,00 arası ise yüksek düzey şeklinde yorumlanmıştır. 
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Devlet Güvencesi ve Desteği Boyutundan alınan puanların yüksek olması ebeveynlerin çocukların 

bakım ve korumalarının devlet güvencesi ve desteği altında olması gerektiği daha fazla düşündüğü, 

Kendi Kendine Karar Verme Tutumu Boyutundan alınan puanların yüksek olması ebeveynlerin 

çocukların kendi kendine karar vermesi gerektiğine dair algının daha yüksek olduğu ve Bakım ve 

Koruma Boyutundan alınan puanların yüksek olması ebeveynlerin çocukların bakımı ve korunması 

konusunda daha fazla bireysel inisiyatife sahip olunması gerektiği anlamındadır. Ölçeğin Cronbach 

Alpha katsayısı 0,95 olup bu çalışmadaki Cronbach Alpha katsayısı ise 0,83 olarak bulmuştur 

Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili kurumdan yazılı izin alınmış ve çalışma öncesi ebeveynler 

araştırma ile ilgili bilgilendirilmiştir. Araştırmanın amacı açıklanarak araştırmaya katılmayı kabul 

ettiklerine dair ebeveynlerin onamları alınmıştır. Veriler, yüz yüze görüşme yöntemi ile ebeveynlere 

çocuk servisinde ulaşılabildiği zaman aralıklarında toplanmıştır. Ölçeğin doldurulma süresi 10-15 

dakika sürmüştür. 

Araştırmanın yapılabilmesi için Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan (21.03.2018 Tarih / Karar No: 2018/59) ve araştırmanın yürütüleceği kurumdan gerekli 

yazılı izinler alınmıştır. Çalışmada, ebeveynlerden gönüllülük ilkesi doğrultusunda çalışmanın amacı 

açıklanarak bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler, bilgisayar ortamında istatistik paket programı kullanılarak 

değerlendirilmiş ve verilerin tanımlanmasında ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Anlamlılık 

p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Araştırma kapsamında yer alan ebeveynlerinin tanıtıcı özellikleri incelendiğinde %83,3’ünün 

annelerden oluşmakta ve %50’si 20-30 yaş grubundadır. Araştırmaya katılan ebeveynlerin %58,3’ü 

ilköğretim mezunu ve %35,2’si çalışmamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının %55,6’sı erkektir. 

Araştırmaya katılan ebeveynlerin %77,3’ünün çocuk hakları sözleşmesini bilmediği, ebeveynlerin 

%84,3’ünün çocukların çocuk hakları konusunda bilinçlendirilme durumunun yeterli düzeyde 

olmadığını ve yine ebeveynlerin %87’sinin ebeveynlerin çocuk hakları konusunda bilinçlendirilme 

durumunun yeterli düzeyde olmadığını ifade ettikleri belirlendi. 

 
Tablo 1. Ebeveynlerin Bazı Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı (n=108) 

Sosyodemografik Özellikler      n (%) 

Ebeveyn   
Anne 90 83,3 
Baba 18 16,7 
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Yaş   
20-30 yaş 54 50,0 
31-40 yaş 41 38,0 
41-50 yaş  7 6,5 
51-60 yaş 6 5,6 
Eğitim durumu   
Okuryazar  7 6,5 
İlköğretim  63 58,3 
Lise 26 24,1 
Lisans ve lisansüstü 12 11,1 
Gelir durumu   
Gelir giderimden az 33 30,6 
Gelir giderime eşit 60 55,6 
Gelir giderimden fazla 15 13,9 
Meslek durumu   
Çalışmıyor 38 35,2 
İşçi  13 12 
Memur 10 9,3 
Serbest  5 4,6 
Ev hanımı  42 38,9 
Çocuk hakları sözleşmesini bilme durumu 
Evet  31 28,7 
Hayır  77 77,3 
Çocuklar, çocuk hakları konusunda yeterince bilinçlendiriliyor mu 
Evet  17 15,7 
Hayır  91 84,3 
Ebeveynler, çocuk hakları konusunda yeterince bilinçlendiriliyor mu 
 Evet 14 13,0 
Hayır 94 87,0 

 
 

Annelerin Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum ölçeğinin devlet güvencesi ve desteği boyutu, bakım ve 

koruma boyutu ve kendi kendine karar verme tutumu alt boyutlarına ve ölçekten aldıkları toplam 

puanlara ait ortalama puanları ve standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Ebeveynlerin çocuk 

haklarına yönelik ebeveyn tutum ve alt boyut puan dağılımları incelendiğinde çocuk haklarına yönelik 

ebeveyn tutum puan ortalamalarının 4,57 ± 0,32; Devlet Güvencesi ve Desteği Boyutu puan 

ortalamasının 4,67 ± 0,30; Bakım ve Koruma Boyutu puan ortalamasının 4,72 ± 0,27 ve Kendi Kendine 

Karar Verme Tutumu puan ortalamasının ise 4,36 ± 0,29 olduğu belirlendi.  

Tablo 2. Ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutum ölçeği ve alt boyut puan dağılımları 

ÇHYT ve Alt Boyutlar n Min-Mak Medyan Ort ± SD 
Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum  108 3,78-5,71 4,59 4,57 ± 0,32 

Devlet Güvencesi ve Desteği Boyutu 108 3,35-5,0 4,73 4,67 ± 0,30 
Bakım ve Koruma Boyutu 108 3,93-5,0 4,80 4,72 ± 0,27 
Kendi Kendine Karar Verme Tutumu 108 3,24-5,0 4,44 4,36 ± 0,29 
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Araştırmada görüşülen ebeveynin meslekleri ile ebeveyn çocuk hakları tutum ölçeği toplam puan 

ortalamaları arasında istatiksel yönden anlamlılık belirlenmezken, bakım ve koruma boyutu alt boyutu 

puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Öte yandan ebeveynin anne ya da baba 

olması, ebeveynlerin yaşı, eğitim durumu, gelir durumları ile ölçek toplam puan ve alt boyut puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>.05) (Tablo 3).
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Tablo 2. Ebeveynlerin bazı tanıtıcı özelliklerine göre çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutum ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması 

  Çocuk Haklarına Yönelik 

Ebeveyn Tutum 

Devlet Güvencesi ve 
Desteği Boyutu 

Puanı 

Bakım ve Koruma 
Boyutu 
Puanı 

Kendi Kendine Karar 
Verme Tutumu Puanı 

Tanıtıcı Özellikler n Ort. ± SS Ort. ± SS Ort. ± SS Ort. ± SS 

Ebeveyn  Anne   90 4.57 ± 0.32 4.66 ± 0.30 4,72 ± 0,27 4,35 ± 0,44 
Baba    18 4.57 ± 0.30 4,69 ± 0,32 4,72 ± 0,26 4,38 ± 0,37 

Test değeri*  803,000 
0,95 

725,500 
0,48 

778,500 
0,79 

807,000 
0,98 

Yaş  

20-30  54 4,56 ± 0.36 4.63 ± 0.33 4.71 ± 0.27 4.34 ± 0.48  
31-40  41 4.57 ± 0.27 4.69 ± 0.27 4.72 ± 0.28 4.37 ± 0.36 
41-50  7 4.48 ± 0.23 4.65 ± 0.29 4.75 ± 0.25 4.16 ± 0.29 
51-60  6 4.75 ± 0.23 4.86 ± 0.12 4.80 ± 0.24 4.63 ± 0.32 

Test değeri**   3.808 
0,28 

3,921 
0,27 

0.735 
0,86 

5.483 
0,14   

Eğitim düzeyi 

Okuryazar  7 4.59 ± 0.37 4.72 ± 0.37 4.77 ± 0.23 4.36 ± 0.52 
İlköğretim  63 4.54 ± 0.29 4.64 ± 0.30 4.69 ± 0.26 4.33 ± 0.43 
Lise  26 4.61 ± 0.38 4.67 ± 0.31 4.74 ± 0.31 4.40 ± 0.40 
Lisans ve lisansüstü 12 4.63  ± 0.27 4.78 ± 0.19 4.82 ± 0.23 4.39 ± 0.42 

Test değeri**   1,993 
0,57 

3.367 
0,33 

4.266 
0,23 

0.535 
0,91 

Gelir durumu 
Gelir giderimden az 33 4.57 ± 0.29 4.69 ± 0.27 4.70 ± 0.27 4.36 ± 0.45 
Gelir giderime eşit 15 4.56 ± 0.31 4.67 ± 0.32 4.74 ± 0.27 4.36 ± 0.42 
Gelir giderimden fazla 48 4.58 ± 0.42 4.63 ± 0.27 4.69 ± 0.26 4.33 ± 0.42 

Test değeri**  0,252 
0,88 

0,58 
0,74 

1,687 
0,43 

0,061 
0,97 

Meslek 
Durumu 

İşçi  42 4.58 ± 0.32 4.70 ± 0.26 4.78 ± 0.25 4.42 ± 0.43 
Memur  13 4.75 ± 0.43 4.79 ± 0.22 4.86 ± 0.19 4.35 ± 0.49 
Serbest  10 4.41 ± 0.13 4.53 ± 0.28 4.62 ± 0.19 4.64 ± 0.44 
Ev hanımı  5 4.49 ± 0.30 4.59 ± 0.35 4.65 ± 0.27 4.16 ± 0.18 
Çalışmıyor 38 4.63 ± 0.29 4.37 ± 0.25 4.76 ± 0.28 4.30 ± 0.41 

Test değeri**  9.435 
0,05 

7.609 
0,10 

10.929 
0,02 

4,616 
0,32 

*Mann-Whitney U, **Kruskal-Wallis 
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Tartışma 

Çocukluk dönemi, kendi içinde bile farklılıklar gösteren bir dönem olup, çocukların kendilerini 

gerçekleştirmek için sahip oldukları olanakları en yoğun ve etkin biçimde kullanabilecekleri, etkileri kalıcı bir 

dönemdir. Bu dönemde gelişimin yanında öğrenmeleri engellenmemeli, her türlü zarardan korunmaları 

sağlanmalı, büyüme ve gelişimleri desteklenmelidir. Bu nedenle ebeveynlerin çocukların gelişim 

dönemlerinde bu haklarını en üst düzeyde koruyabilmeleri ve bu hakları uygulayabilmeleri için çocuk hakları 

konusunda yeterli  bilgi ve farkındalık düzeyine sahip olmaları gereklidir. Böylece ebeveynlerin çocuk 

haklarını bilerek yaşamlarına içselleştirebilmeleri sağlanmakta ve ebeveynler olarak bu tutumlarını çocukların 

gelişim dönemlerinde çocuklara yansıtmaları sağlanabilmektedir (Akyol, 2020; Kurtdede-Fidan ve Özaydın, 

2019; Shanmugam ve ark., 2013; Törüner ve Büyükgönenç, 2015).  

Çalışmamızda ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik puan ortalamaları ile alt boyut Devlet Güvencesi ve 

Desteği Boyutu puan ortalamasının, Bakım ve Koruma Boyutu puan ortalamasının ve Kendi Kendine Karar 

Verme Tutumu puan ortalamasının yüksek düzeyde olduğu belirlendi. En yüksek puan ortalamalarının ise 

sırası ile Bakım ve Koruma Boyutu puan ortalaması (4,72 ± 0,27), Devlet Güvencesi ve Desteği Boyutu puan 

ortalaması (4,67 ± 0,30) ve Kendi Kendine Karar Verme Tutumu puan ortalamasında (4,36 ± 0,29) yer aldığı 

belirlendi. Çalışma sonuçları literatürde yer alan Kızılırmak (2015), Arslan (2019), Ünce (2019), Kızılırmak 

ve Alkan Ersoy (2015) çalışmaları ile ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik algılarının yüksek olması 

yönünden benzerlik göstermektedir. Buna göre ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik algılarının oldukça 

yüksek olduğu, ebeveynlerin çocukların bakımı ve korunması konusunda daha fazla bireysel inisiyatife sahip 

olunması gerektiği ile birlikte, çocukların bakımlarının ve korunma ihtiyaçlarının ebeveynler ve devlet 

tarafından sağlanması konusunda hemfikir olduğu saptanmıştır. 

Literatürde ebeveynlerin bazı kültürel ve sosyal farklılıklarının çocuk haklarına yönelik algılarının 

etkileyebileceği bildirilmektedir (Yurtsever Kılıçgün ve Oktay, 2011). Bu kapsamda da ebeveynlerin çocuk 

haklarına yönelik tutumları ebeveynlere ve çocuklara ait ebeveyn ve çocukların yaşları, ebeveynlerin otorite 

tipleri, ailenin yaşam koşuları, aile yapısı, sosyalleşme değerleri gibi faktörlerinden de etkilenebilmektedir 

(Akyol, 2020; Kızılırmak, 2015; Yeşilkayalı vev Demirtaş, 2016a; Yeşilkayalı ve Demirtaş, 2016b; 

Shanmugam ve ark., 2013). Arslan’nın (2019) çocuğu ortaokula devam eden ebeveynlerin çocuk haklarına 

ilişkin tutumlarının değerlendirildiği çalışmasında ebeveynlerin eğitim ve meslek durumlarının ebeveyn 

tutumlarını etkilerken, ebeveyn yaş, medeni durum, çocuk sayısı ve çocuğun sınıf düzeyinin ise etkilemediği 

belirtilmektedir. Kızılırmak’ın (2019) annelerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının değerlendirildiği 

çalışmasında yaş, çalışma durumu, öğrenim durumu ve annenin doğup büyüdüğü yer değişkenlerine göre 

anlamlı farklılık gösterdiği belirtilmektedir. Taşkın’nın (2019) çalışmasında ebeveynlerin çocuk haklarına 

yönelik tutumlarının ebeveyn yaşı, eğitim durumu, meslekleri, gelir durumları ve medeni durumlarından 

etkilenmediği belirtilmektedir. Kızılırmak ve Alkan Ersoy’un (2015) çalışmalarında ebeveyn tutumlarının yaş, 

çalışma durumu, öğrenim durumu ve doğup büyüdükleri yere göre anlamlı farklılık gösterdiği belirtilirken, 

çocuk sayısına, çocukların cinsiyetine, gelir düzeylerine ve medeni durumlarına göre ise istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermediği belirtilmiştir. Yeşilkayalı ve Demirtaş’ın (2016b) çalışmalarında ebeveynlerin 
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tutumlarının, medeni durum, gelir durumları ve çocuk sayılarına göre farklılık göstermediği belirtilmektedir. 

Ünce’nin (2019) ebeveynlerin çocukların sağlık hakkına ilişkin tutumlarının değerlendirildiği çalışmalarında 

ebeveyn tutumlarının, ebeveynlerin yaşı, anne baba olma durumu ve çalışma durumundan etkilenirken; aile 

tipi, gelir durumları, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve kronik hastalık durumundan ise etkilenmediği belirtilmektedir. 

Çalışmamızda ise ebeveynin meslek durumları ile bakım ve koruma alt boyutu puanları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı belirlenirken, ebeveynin anne ya da baba olması, ebeveynlerin yaşı, eğitim durumu, 

gelir durumları ile ölçek toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

olmadığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarımızın literatürde yer alan ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik 

tutumları ve etkileyen faktörleri inceleyen farklı çalışmalar ile karşılaştırıldığında ebeveyn tutumlarını 

etkileyen faktörler açısından bazı benzer yönlerinin bulunduğu belirlendi. Çalışma sonuçlarımızdaki farklılığın 

ise farklı çalışmalardaki çalışma grubunu oluşturan ebeveyn büyüklüğünden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sonuç 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının yüksek 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının olumlu olmasına 

rağmen ebeveynlerin çocuk hakları sözleşmesini yeterli düzeyde bilmediği, ebeveynlerin çocuk hakları 

konusunda bilinçlendirilme durumunun yeterli düzeyde olmadıklarını belirtikleri görülmektedir. 

Bu doğrultuda ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının arttırılmasında çocukların gelişim 

süreçlerinde sorumluluk sahibi taraf olan ebeveynlerin farkındalıklarının arttırılması ve çocuk haklarına 

yönelik bilgi ve tutumun kazandırılabilmesi için eğitim, rehberlik ve danışmanlık programlarının verilmesi 

gereklidir. Ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik tutumlarını arttırmak ve toplumsal açıdan bilinçlenmeyi 

sağlamak amacı ile bütüncül politikaların oluşturulması, kitle iletişim araçları aracılığı ile farkındalıklarının 

arttırılması sağlanabilir. Yine toplumsal farkındalığı arttırılmasında ebeveynlerin çocuk haklarına yönelik 

tutumlarının değerlendirilmesinde daha büyük örneklem grupları ile farklı çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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ABSTRACT 

Isaac Julian’s short movie Looking for Langston (1989), which is, on the one hand, a documentary, on the other 

hand, an avant-garde movie, is a meditation on Langston Hughes, as the beginning title says. There is an 

obvious bluestone in the movie where genres knit together as well as different personas. Within such a hybrid 

space, Julian meditates on the possibility of Langston Hughes being gay and form a possible inner experience. 

Through such ambivalent truth, Julian also meditates, what the African-American gay community or even 

African-American people, in general, felt for decays. Hughes himself is a symbol, an allegory for all the 

‘freakish’ people. To disclose the truth, the director places the audience not at the fact of the history but its 

intervals via transhistorical, intertextual and transpersonal narratives. In this paper, I will decipher the 

aesthetical and the intellectual coding of Isaac Julian’s short movie through Walter Benjamin’s The Origin of 

German Tragic Drama. In the movie, the usage of allegory and symbols within the de-temporal fragments, as 

in old German drama Trauerspiel, opens a pathway of intervals; of the ambivalent truth as a melancholic 

journey to the hidden self. 
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ÖZET 

Büyük veri kavramı 2000'li yılların başlarında ortaya atılmış ve 2010 yılında Amerika'da bulunan Silikon 

Vadisinde veriden anlam çıkarmak için kullanılmaya başlanmıştır. 2012 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nda 

yeni bir ekonomik değer olarak veriden bahsedilmiştir. Sonrasında popüler bir kavram haline gelerek yeni bir 
çağın başlangıcı olarak adlandırılmıştır. Büyük veri kavramının tanımlamasında yardımcı olması için önceleri 

verinin hacmi, hızı ve çeşitliliğini ifade eden 3V (volume, velocity, variety) notasyonu kullanılırken, sonrasında 

doğruluk, bağlantısallık ve anlam kavramlarının (veracity, valance, value) eklenmesiyle 6V notasyonu 

kullanılmaya başlanmıştır. Hayatımızın her alanında- pazarlama, finans, sağlık, imalat, seyahat- verinin 
etkinliği ve çıkarımlarından sağlanan fayda önemli bir boyuta gelmiştir. Kurum ve kuruluşların bu gelişmeleri 

göz ardı etmesi ve dijital dönüşümün dışında kalmaları mümkün görünmemektedir. Bu çalışma kapsamında 

büyük veriyi hayatımıza entegre ederek zaman ve maliyet tasarrufu sağlama, karar verme sürecinde iyileşmeye 
sebep olma ve ürünün katma değeri yüksek inovasyona dönüşüm katkısı incelenmiştir.   
 
Giriş  
 
Veri herhangi bir işleme tabi tutulmadan, gözlem veya ölçüm yöntemleri ile elde edilen bir değerdir. Kurum 
ve kuruluşlar veriyi detaylı analiz ederek onu katma değeri yüksek bir inovasyona çevirebilirler. Bunu 

yaparken bir içgörü oluşturup veriden anlam çıkarmalıdırlar. Veriden anlam çıkarma işlemi eskiden karar 

desteği, online analitik işlem, iş zekası olarak ifade edilmekteyken, günümüzde bu kavram büyük veri olarak 
adlandırılmaktadır. Büyük veri uygulamaları altı temel karakteristik üzerinde yoğunlaşmaktadır: verinin 

hacmi, hızı,  çeşitliliğini, doğruluğu, bağlantısallığı ve anlamı. Bu altı özellik veriyi analiz edecek modelleri 

ve kullanılan yazılımları  etkilemektedir (Gökalp et al., 2018).   
 
Büyük veri ismindeki büyük ibaresi sadece verinin büyüklüğünü değil verinin yapılandırılmış formattan 

yoksun olmasını ve ondan değer elde etmenin zorluğunu vurgulamaktadır. Geleneksel yapısal veri 
uygulamaları için tek bir sunucu verinin saklanması ve işlenmesi için yeterli olurken, büyük veri uygulamaları 

için hızlı ve ölçeklenebilir mimarilere ve teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır (Kayabay et al., 2016). Şimdiye 

kadar geliştirilen araçlar karmaşıklığı ve gerektirdiği teknik bilgi sebebiyle kurum ve kuruluşlar tarafından iş 

süreçlerine yeterince dahil edilememiştir. Bu nedenle bu araçların arka planlarındaki karmaşıklıklardan 
kullanıcıları soyutlamak için kütüphaneler ve veri modelleri geliştirilmektedir.  Araç karmaşıklığı ve bilgi 

eksikliğine ek olarak, veri açısından dezavantajlı olan kuruluşların varlığı sorun yaratabilmektedir. Bazı 

alanlardaki kurum ve kuruluşlar veriden anlam çıkarmak için şanslı olsalar da veri açısından dezavantajlı olan 
kuruluşlar da vardır. Bu kuruluşlar yapılandırılmış veriden yoksundur veya yeterli veriye sahip değildir. 

Firmadan firmaya hizmet veren şirketler ve sağlık hizmeti veren şirketler dezavantajlı konumdayken sigorta, 

seyahat ve taşımacılık alanındaki şirketler avantajlı konumdadır. Firmadan firmaya hizmet veren şirketler 
müşterisi olmadığı için kısıtlı veriden dolayı, sağlık hizmeti veren şirketler ise metin tabanlı verilerin 

çokluğundan dolayı dezavantajlı konumdadır.   
 
 
Veri Bilimi ve Bilimcileri 
 
Toplanan verilerden iş problemlerini çözecek bilginin üretilmesi için veri biliminin etkin bir şekilde 

kullanılması gerekmektedir. Veri bilimi, ortaya çıkan problemleri verilerle anlamlandıran ve veri uygulamaları 
geliştiren, matematik, bilgisayar bilimleri ve bilişim bilimleri dahil olmak üzere birçok bilim dalını içeren 

disiplinler arası bir çalışma alanıdır (Hamilton, 2015). Veri bilimi, büyük veri, makine öğrenimi, derin öğrenme 

ve veri madenciliği yöntemlerini kullanarak veri seti üzerinden sorulan farklı sorulara cevap bulmayı 
amaçlamaktadır (Aalst VD, 2014).  
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Verileri farklı metodlarla analiz edebilecek veri bilimcilerine ihtiyaç duyulacaktır. Veri bilimcilerin sayısal 

analiz kabiliyetinin yüksek olmasının yanında iş süreçlerine hakim, karar becerisi yüksek, sürekli yaratıcı 

düşünen, güçlü iletişim becerisi ve stratejik bakışa sahip kişiler olması beklenmektedir. Bu kişiler teknik bilgiyi 
kurumlarının stratejisiyle birleştirip iş süreçlerini başarıyla yürütmelidirler. Globalleşen dünya ile birlikte, 

kültürlerarası iletişime açık, katılımcı, verimli çalışma esasını benimsemiş çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışanlar anlık mesajlaşma, telekonferans ve bilgi paylaşımı platformları  araçlarının ağırlıklı olarak 
kullanıldığı sanal takım çalışması içerisinde yer alacaktır (Gilson et al., 2015).  
 
Dijital Dönüşüm 
 
Dijital dönüşüm çağında makineler anlama, konuşma, görme, yazma gibi yetenekler kazanmaya başlamıştır. 
Büyük miktarda veriyi kapsayan karmaşık süreçlerin yapılandırılması ve incelenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Dijital dönüşüm ile birlikte değişik disiplinlerdeki temel bilgileri kapsayan çalışmaların artması ile birlikte, 

disiplinler ötesi çalışma yetkinliğine sahip çalışanlara ihtiyaç artacaktır.  
 
Dijital dönüşüm, teknolojiyi kullanan ülkerler için fırsat yaratırken, geri kalmış ülkeler için büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır. Dijital teknolojilerin insanların yaptığı beyin gücü gerektirmeyen sıradan işleri yapabilmesi 

yüksek miktarda işin yok olmasına sebep olacaktır. Diğer taraftan, dijital dönüşüm sayesinde gerçekleşecek 
ekonomik büyüme ile ek istihdam olanaklarına imkân sağlaması, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlardan biri 

olarak öngörülmektedir. Yapılan çalışmada, dijital teknolojilerinin doğrudan istihdam azalmasına neden 

olmadığı, bazı işlerin başka yerlere kaydırılıp yeni işlerin ortaya çıkması ve bazı işlerin tamamen ortadan 
kalkmasına neden olduğu görülmüştür.  
 
Veri Modelleri ve Faydaları 
 
Günümüzde internete bağlı olan milyarlarca algılayıcı önümüzdeki yıllarda büyük veri yığınları oluşturacaktır. 
Nesnelerin interneti, her gün kullanılan nesnelerin içine çipler, sensörler ve iletişim modülleri yerleştirilerek, 

insanları çevreleyen her şeyi verileştirmektedir.Veri depolama birimlerinin fiyatlarındaki hızlı düşüş, saklanan 

verilerin depolanmasında etkin rol oynamaktadır (Doğan and Arslantekin, 2016). Bu mevcut verileri etkin 
şekilde kullanmak, stratejik üstünlük elde etmek ve kendi iş süreçlerini iyileştirmek isteyen kurum ve 

kuruluşların veri odaklı yönetim tarzını benimsemeleri gerekmektedir. Şirketler veri standartları geliştirerek iş 

modellerini geliştirmeli ve bu modelleri sistemlerine entegre etmelidirler. Bu sayede zaman ve maliyet 

tasarrufu sağlayabilir, daha hızlı ve iyi karar vererek hizmet kalitesini arttırabilirler. Ayrıca veriye dayalı 
ürünler geliştirerek yeni ürünler yaratabilirler.  Hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için şirketlerinde alt birimler 

oluşturmalıdırlar. İş birimi ve analitik grubu daha iyi kararlar verilmesine katkı sağlarken, Ar-Ge ve inovasyon 

grubu ürün/hizmet kalitesine odaklanarak yeni ürünler geliştirmelidir.  
 
Sonuç  
 
Büyük veri bilimi projelerinin büyük çoğunluğu beklenen fayda alınamadan sonuçlanmaktadır (White, 2015). 

Bunun temel nedeni şirketlerin günlük iş süreçleri ve karar verme alışkanlıklarının veriye dayalı olmamasıdır 
(Thusoo and Sarma, 2017). Bu nedenle, büyük veri biliminden rekabet avantajı elde etmek isteyen şirketler 

öncelikle veriye dayalı karar verme mekanizmasını şirketin tüm birimlerinde oluşturmalıdırlar. Bir diğer 

deyişle, kurum ve kuruluşlarda tecrübeye dayalı karar alma mekanizmalarının yerine veriye dayalı karar alma 
mekanizmaları kullanılmalıdır. Veri odaklı bir organizasyonda bütün kararlar tecrübe, kıdem ve önsezi yerine 

veri kullanılarak yapılan sayısal analizler sonucu alınmaktadır. Kurum ve kuruluşlar, büyük veri bilimi 

süreçlerini sadece belli bir veri bilimi takımı içinde değil tüm şirket içerisinde yaygın olarak kullanacak şirket 
kültürünü benimsemelidirler. Veri odaklı kültürün organizasyonda herkes tarafından benimsenmesi ve 

ünvandan bağımsız olarak tüm personelin karar almaya teşvik edilmesi gerekmektedir (Gupta and George, 

2016).  
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ABSTRACT 

Individuals in need of special education must take part in business and profession as in every field, as it makes 
these individuals an integral part of society. Their involvement in business life will develop these individuals 
to live independently, gain economic gain, create social relations, and take professional responsibility. The 
research was conducted to put forward essential arguments for making individuals in need of special education 
a part of society. Participants were determined by purposeful sampling. The opinions of seven teachers who 
fulfilled their internship responsibilities as coordinator teachers in the vocational high schools of Elazig 
province were taken through a semi-structured interview form, one of the qualitative research methods. The 
data collected with the help of descriptive analysis was made meaningful. In the study, the views of coordinator 
teachers about the internship practices of the individuals in need of special education, the problems 
experienced, and the solution suggestions of the issues were examined. At the end of the study, they stated that 
the coordinator teachers deem the internship practice necessary and that the required information and 
adaptations should be available. It was revealed that coordinator teachers mainly experienced absenteeism, 
parent anxiety, students' inadequacy, legal problems, overwork, and lack of workshops. At the point of solution 
suggestions for these problems; They stated that the knowledge level should be increased, the workshop 
diversity should be increased, the guidance and placement services should be carried out appropriately, the 
rules should be determined and followed, and the physical areas in the internship environment should be 
adapted. According to the results obtained from the study, various suggestions were presented to researchers 
and practitioners. 

Keywords: İnternship practice, Special Education, Vocational High School. 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ UYGULAMASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR 

ÖZET 

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin her alanda olduğu gibi iş ve meslek alanında da yer alması bu 

bireyleri toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmesi nedeni ile önemlidir. İş hayatında yer almaları; bu 

bireyleri bağımsız yaşamaları, ekonomik kazanç sağlamaları, sosyal ilişkiler geliştirmeleri, profesyonel 
sorumluluk almaları noktasında geliştirecektir. Yapılan araştırma özel eğitime gereksinim duyan bireyleri 

toplumun bir parçası haline getirilmesi noktasında önemli argümanların ortaya konması amacı ile yapılmıştır.  

Amaçsal örnekleme yolu ile katılımcılar belirlenmiş ve Elazığ ilinin meslek liselerinde koordinatör öğretmen 

olarak staj sorumluluklarını yerine getiren yedi öğretmenin görüşleri nitel araştırma yöntemlerinden yarı 
yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile alınmıştır. Betimsel analiz yardımı ile toplanan veriler anlamlı hale 

getirilmiştir. Araştırmada koordinatör öğretmenlerin özel eğitme gereksinim duyan bireylerin staj 

uygulamaları ile ilgili görüşleri, yaşanan sorunlar ve sorunların çözüm önerileri irdelenmiştir. Çalışma sonunda 
koordinatör öğretmelerin staj uygulamasını gerekli gördükleri ve gerekli bilgi ve uyarlamaların olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Koordinatör öğretmenlerin en çok devamsızlık, veli kaygısı, öğrencilerin 

yetersizlikleri, yasal sorunlar, fazla çalıştırma ve atölye eksikliği ile ilgili sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

Söz konusu sorunların çözüm önerileri noktasında ise; bilgi düzeylerinin artırılması, atölye çeşitliğinin 
artırılması, yönlendirme ve yerleştirme hizmetlerinin uygun yürütülmesi, kuralların belirlenmesi ve takibi 

ayrıca staj ortamında yer alan fiziksel alanların uyarlanması gerektiğini ifade etmişlerdir.  Çalışmadan elde 

edilen sonuçlara göre araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Staj uygulaması, Özel Eğitim, Meslek Lisesi. 

INTRODUCTION 
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Vocational education is the process that gives individuals the knowledge, skills, and experiences for a specific 
profession within defined limits and under certain conditions (Gökbulut, 2011). The purpose of vocational 
education is to train the competent workforce needed by the business world and the labor market to serve the 
general purposes of the country. This situation has been included in the development plans and government 
programs prepared since the first years of the republic. There are six critical locomotives in vocational 
education. These are orientations related to the recognition of the individual and his / her field of work, 
directions towards the profession and preparation for the career, job, and vocational knowledge, controlled 
experiences for the job and profession, services related to finding a job and occupation, and services related to 
monitoring the individual in the profession (Küçükgöksel & Akpınar, 2016; Çağlar, 2004). The Ministry of 

National Education (MEB) and Higher Education Institutions serve all individuals in our country in providing 
a professional and individuals in need of special education. Individuals in need of special education need to be 
respected and productive individuals to independently maintain their economic and social lives (Karcaali-İftar, 

1998). The life skills of individuals in need of special education intersect at the following points: Basic mental 
skills, social adaptation skills, communication skills, and professional skills required to achieve success in any 
field (Cavkaytar, 2000). 

It is an indisputable fact that business life is based on social life. This situation once again reveals the obligation 
of individuals in need of special education to take part in business life. For all these reasons, individuals in 
need of special education should have sufficient knowledge, skills, and experience to participate in professional 
life and continue their business life (Cavkaytar, 1998; Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2006). This context reveals 

that internship practices, one of the basic vocational education units, are also valid and extremely important 
for special education individuals. Individuals must have a profession and earn income to survive. İndividuals 

in need of special education need a profession and sure economic freedom that will enable them to continue 
their lives independently to have a social life. Legal bases guarantee the participation of these individuals in 
the business life of society. However, individuals in need of special education should have some skills by 
taking advantage of vocational education. 

Vocational training for individuals in need of special education is offered through mainstreaming training with 
the Ministry of National Education's Decree-Law No. 573 dated 1997 (last updated in 2018). These training 
are offered through vocational high schools, business schools, and job training centers. These institutions have 
some essential features in vocational education: General qualifications, professional qualifications, and 
experience, i.e., internship fields. Experience (i.e., doing a skill more than once) must increase competence in 
skills in individuals in need of special education (Sucuoğlu & Çifci, 2003). For this reason, individuals in need 
of special education acquire the necessary theoretical knowledge about the profession they choose in line with 
their characteristics, competencies, and interests. Later, these individuals have to experience what they have 
learned in applying to the business field. This experience offers individuals the way to cope with the problems 
that arise in unexpected situations with essential experiences. 

The internship practices completed by the individuals in need of special education in the right and appropriate 
environments will assist the individuals in being trained and sought after in business life. Thus, the fact that 
individuals in need of special education are known and preferred by third parties will increase the individual's 
motivation for business life. In addition, the fact that these individuals become trained personnel will pave the 
way for individuals in need of special education to be eligible in business life. In other words, as the possibility 
of seeing individuals in need of special education in each business area will increase, it will provide positive 
support for the socialization and acceptance of these individuals. The financial freedoms that individuals in 
need of special education will gain through appropriate vocational training and internship practices will ensure 
that the basic needs of the individuals are met and motivated by them. 

One of the necessary conditions for special education individuals to be considered successful due to vocational 
education is field experience. In addition to under which conditions, by whom, and with which equipment this 
field experience will be given, it is also important to customize the designs of these applications for individuals 
in need of special education. Identifying the problems experienced by individuals in need of special education 
in internship practices will significantly contribute to the literature to solve these problems to a great extent 
and create appropriate designs. The stakeholders of theoretical instruction in vocational education can be 
determined in advance and supported by information and training about special education individuals. 
However, it is challenging to identify and train these stakeholders in the business environment. However, as 
these stakeholders work with trained and have prerequisite skills, the knowledge about these individuals will 
increase through experiences in natural business life. The knowledge level of individuals in the business 
environment can be improved through individual curiosity. It is essential to gain professional skills to 
individuals in need of special education, to increase the job opportunities of these individuals, to provide 
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financial income to the individual, to enable individuals in need of special education to work in cooperation 
with other individuals and to create different opportunities for socialization (Maciag, Schuster, Collins, & 
Cooper, 2000). 

For all these reasons, this study aims to determine the problems experienced by individuals in need of special 
education during their job internship in educational institutions. For this purpose, answers to the following 
questions were sought:  

What are the views of the coordinator teachers about the internship practice of the individuals in need of special 
education? 
What are the problems experienced by individuals in need of special education in internship practice? 
What are the solution suggestions for the problems experienced by the individuals in need of special education 
during the internship? 

METHOD 

Research Model 
This study was conducted to determine the opinions of coordinator teachers working in vocational schools 
affiliated with the Ministry of National Education about the participation of students in need of special 
education in the internship practice, the problems encountered during the internship practice and the 
suggestions for the solution of these problems. The research was conducted qualitatively to determine the views 
of coordinator teachers. 

Study Group 

Participants were determined by the purposeful sampling method in the study. Purposeful sampling is the 
samples chosen from among the participants that enable in-depth analysis of the typical situations to provide 
rich information for research. In this sampling, the criteria to present information for the study are determined, 
and the participants are selected according to these criteria (Yıldırım & Şimşek, 2000). 

The working group of the research in question consists of seven coordinator teachers from the Ministry of 
National Education. Before the interviews, the schools where the coordinator teachers worked were visited, 
and it was determined whether these students participated in the internship practice. Later, information about 
the research was given to the institution administrators and coordinator teachers, which included students with 
special needs, and their voluntary participation was requested. 

Table 1. Demographic information of the participants 

Participant 
Code 

Professional 
Experience 

of the 
Participant 

Participant's 
Task 

Education 
Level of the 
Participant 

Participant's 
Workshop 

Area 
Institution Information 

CT1 18 Coordinator Undergraduate Housekeeping Tourism and Hotel Management 
CT2 12 Coordinator Postgraduate Computer General Vocational High School 
CT3 15 Coordinator Undergraduate Physics General Vocational High School 
CT4 11 Coordinator Undergraduate Electricity General Vocational High School 

CT5 19 Coordinator Technical 
School Machine General Vocational High School 

CT6 13 Coordinator Postgraduate Hotel 
management Tourism and Hotel Management 

CT7 17 Coordinator Technical 
School Chemistry General Vocational High School 

CT: coordinator teacher 

 

Data Collection 
The interview technique was used while collecting the data. A semi-structured interview form was used during 
the interviews. After the national and international literature was scanned, the deficiencies in the field were 
determined, and interview questions were prepared on these deficiencies. Expert opinion was taken for the 
interview questions designed, and the arrangements specified in the questions were made. Prepared interview 
questions were applied to the participants outside of the determined sample group but with the characteristics 
of the research group, and incomprehensible questions were corrected. Before the interview with the 
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participants, a volunteer participation form related to the study was given. It was stated that personal and 
institutional information would not be included in the study.  

Validity and Reliability 
While determining the working group, the people who would provide more information were determined with 
a purposeful sample. This process strengthened the credibility dimension of the research. The transferability 
of the work was strengthened to ensure external validity. For this, expert opinion was consulted while preparing 
the interview questions. In addition, before starting the interviews, the interview form was tested with a pilot 
application, re-adapted, direct quotations were made from the interviews to the study, and common themes 
were formed by grouping the interview data. 

The coding key was created to reveal that a consistent process was followed in the interpretation of the findings 
of the research and these findings, and the coding key and two interviews randomly selected were sent to two 
experts, and by comparing with the coding key of the researcher, the reliability percentage was based on the 
formula of consensus/consensus + disagreement x 100 for each question. With the move, it was determined 
that 89% for the first expert and 85% for the second expert. 

Necessary permissions were obtained before starting the work. Participant forms were obtained indicating that 
the participants voluntarily participated in the study. Participant and institution information was presented in 
the form of coding. While the participants were determined before the study, the directors of the institution 
and the relevant coordinators were informed. Conducting the interviews on the dates and times when the 
participants are available also demonstrated the approval of the study. 

Data Analysis 
The data of the research were analyzed using descriptive analysis. This method is a type of analysis in which 
quotations are made from the participants' opinions to present the findings more strikingly. In this analysis 
method, systematically and clearly described data are explained and interpreted (Karasar, 2006; Yıldırım, 
Şimşek, 2009). The research findings were arranged in codes, and common categories were reached with a 
logical consistency of the organized codes. 

 

 

FINDINGS 

In this section, the findings obtained through qualitative research methods were presented under three themes: 
(1) Opinions about the internship practices, (2) Problems experienced during internship practices, and (3) 
Solution suggestions for the problems experienced during the internship practices. 

Opinions about the internship practices of individuals in need of special education 

Coordinator teachers were asked the question, "What are your opinions about the participation of individuals 
in need of special education in internship practices?" and the answers were analyzed. Analysis findings are 
shown in Table 2. 

Table 2. Findings regarding the theme of opinions about the internship practices  

Categories Codes f 
The necessity of internship practice CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,  CT6, CT7 7 
Insufficiency of internship practice CT1, CT3, CT2, CT7 4 
Lack of knowledge about special education CT3, CT5, CT6, CT7 4 

As seen in Table 2, there are three categories under the theme of opinions about the internship practices: the 
necessity of internship practice (f = 7), insufficiency of internship practice (f = 4), and lack of knowledge about 
special education (f = 4). Examples of the opinions of the participants on the subject are given below. 

"İnternship practice is the most important practice to see what students learn in theory in practice. I think this 
application is necessary for all students (special education or normal)" (CT3, the necessity of internship 
practice).  

"Special education students should also participate in internship practices, but we do not have workshops and 
work experience areas to serve these students. For example, chemistry workshops are not safe, and they cannot 
take the necessary precautions for these students" (CT7, insufficiency of the internship practice).  
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"Special education students who are directed to us are literate, but we do not know how to treat these children. 
I am telling my student, but because he does not understand, I said to our counselor that give the student to 
another workshop because this work area is not beneficial for them. Our counselor told me that this student 
learns with special applications. Of course, I do not know any of these. Therefore, this situation causes the 
child to be deficient in theory. This situation is not the fault of the child" (CT5, lack of knowledge about special 
education)  

Problems experienced during internship practices of individuals in need of special education  

Coordinator teachers were asked the question, "What kind of problems you experienced during the internship 
practice of individuals in need of special education?" and the answers were analyzed. Analysis findings are 
shown in Table 3. 

 

Table 3. Findings regarding the theme of problems experienced during internship practices  

Categories Codes f 
Absenteeism CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 5 
Parent anxiety CT1, CT4, CT5, CT6,       4 
Students' disabilities CT2, CT3, CT5, CT7      4 
Labor abuse (overwork) CT1, CT3, CT5, CT7 4 
Legal inadequacies CT1, CT3, CT5 3 
Workshop inadequacy CT1, CT6, 2 

 

As can be seen in Table 3, the problems experienced by individuals in need of special education during their 
internship practices were categorized under six categories: Absenteeism (f = 5), parent anxiety (f = 4), student's 
disabilities (f = 4), labor abuse (f = 4), legal inadequacies (f = 3), workshop inadequacy (f = 2). Examples of 
the opinions of the participants on the subject are given below. 

 “Our special education students have always had attendance problems with their workplaces. Both their 

families and students do not want to go. Workplace owners also do not have a problem because they are 
disabled and they manage the students ”(CT3, absenteeism). 

“Parents are apprehensive about their child going to internship places. Sometimes it does not send at all. 

Especially girls. Sometimes it sends parents, but it distracts the student by calling and asking constantly. 
Particularly, there are many complaints from teachers who go to homes about this attitude of parents ”(CT1, 

parent anxiety).  

“Special education students are not all the same. For example, our student in the physics department walks 

very hard. My student cannot do it without being told. In other words, when we send it to a workplace in the 
lathe department, the owner of the workplace can even say what kind of student you sent me ”(CT5, student's 
disabilities).  

“I have a student. More docile than our regular students. With the help of the chamber of commerce, we put 
them in a furniture workshop in the industry ... Since that student is docile and obedient, they are given hard 
work and overwork (CT3, Labor abuse).  

Solution suggestions for the problems experienced during the internship practices of the individuals in 
need of special education 

Coordinator teachers were asked the question, " What should be done to solve the problems experienced by 
individuals in need of special education during their internship practices?" and the answers were analyzed. 
Analysis findings are shown in Table 4. 

Table 4. Findings regarding the theme of solution suggestions for the problems experienced during the 
internship practices 

Categories Codes f 
Increasing the knowledge level CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,  CT6, CT7 7 
Diversification of workshops CT1, CT3, CT4, CT7 4 
Orientation and placement services CT3, CT5, CT7      3 
Determination and enforcement of the 
rules 

CT2, CT4, CT5 3 
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Physical arrangements CT3, CT6 2 

As can be seen in Table 4, the solution suggestions for the problems experienced during the internship practices 
were categorized under five categories: Increasing the knowledge levels (f = 7), diversification of workshops 
(f = 4), orientation and placement services (f = 3), determining and enforcing the rules (f = 3), physical 
arrangements (f = 2). Examples of the opinions of the participants on the subject are given below. 

 "I, business owners, and the parents do not have any information regarding this educational application. 
These partners need to come together and train. However, it is not possible to do this. We already have a hard 
time finding workplaces. If there is a need for such training, we cannot send students to workplaces. If there is 
a financial incentive for these training, the situation may change" (CT7, Increasing knowledge levels).  

"Our school has workshops such as computers, chemistry, and electricity. These workshops are not suitable 
for special education students. Even dangerous for students. Having workshops to help these students will 
relax students, teachers, and business owners. Students should benefit from more appropriate workshops such 
as patient care, hair design, and housekeeping" (CT4, diversification of workshops).  

"We place students in petition workshops at our school. However, we give students three choices. Students 
come to the workshop they want if they have the chance. However, it would not be a problem if we place special 
education students in more suitable workshops and then place other students. The number of special education 
students is generally low anyway " (CT5, orientation and placement services).  

"There are rules regarding the follow-up of students we send to workplaces, insurance, and not being 
victimized, but we do not apply them in order not to lose their workplaces. Implementing the rules will prevent 
children from being victimized. The Ministry of Education already pays insurance and fees. I don't think the 
teachers and the institution alone are adequate. The family and the government need to strengthen the controls 
" (CT2, determination and enforcement of the rules).  

"Workplaces are not protected for mainstreaming students. These workplaces need to be protected according 
to the characteristics of the students. Appropriate physical conditions should be created to stay away from 
warning signs, workplace rules, and hazardous materials and machinery. There was a small cage on the 
hacksaw that I had seen at a workplace. Not a disabled person, not even a normal person can grab his hand 
... Arrangements like this will be beneficial" (CT3, physical arrangements). 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

This study aimed to determine the opinions of coordinator teachers working in vocational schools affiliated 
with the Ministry of National Education about the participation of special education students in the internship 
practice, the problems encountered during the internship practice and the suggestions for solving these 
problems. The necessity for special education individuals to participate in vocational education and internship 
practices is a finding approved by all participants, and a critical finding emerged in the study. Kaya (2007) 
revealed that the visual arts lesson helped special education students develop their motor skills and helped 
them to adapt to society. Salderay (2008), in his study in vocational schools, revealed that the visual arts course 
contributed positively to the individuals of special education to gain the skills of communication, working, 
organizing personal spaces, and preparing for the profession. All these studies support the findings that support 
our research. 

Another important finding of the research is the inadequacies that emerged during the internship practice and 
the lack of information about special education. Batu, Kırcaali-İftar, and Uzuner (2004) revealed that teachers' 

knowledge level working in the education of special education individuals is not sufficient and that these 
teachers should be supported. With this aspect, the research supports the lack of knowledge of the actors 
involved in the internship practice in question. In order to eliminate the lack of information about special 
education, more information about special education should be given at the undergraduate level and within the 
service. 

In the study, it was revealed that special education students were absent from internship practices. The reason 
for this was that family members were concerned about their children's work and safety. Teasley (2004) also 
stated that special education students are absent from educational institutions more. The researcher revealed 
that peer influence, poor relations with the school, socioeconomic conditions, and bullying in the classroom 
and school environment are the reasons for the absenteeism of special education students. 

Another important finding of the study is the effect of students' disability levels on internship practice. Gürsel, 
Ergenekon, and Batu (2007) found that school principals and teachers could not sufficiently identify the skills 
to be acquired by individuals in their study during the process of gaining professional skills for individuals 
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with developmental delay. Researchers have revealed that the reason for this is that students' inadequacies do 
not allow much to identify the missing skills. This finding has shown that while directing individuals to 
vocational training, determining the individual's level of competence and planning vocational preparation 
training in line with their interests is of great importance because vocational education should increase the 
individual's level of function with more adaptation. 

Another critical problem posed by the participants is workforce abuse, that is, overwork. Coordinator teachers 
stated that special education students are employed during the internship practices beyond the specified laws 
and regulations, apart from the job description. Another problem encountered is the insufficiency of the 
workshops where pre-vocational training is held. Gürsel et al. (2007) stated that appropriate job analysis should 
be done for individuals in their studies. They also stated that the school administration should do the follow-
up of the students who will be placed in a job to fulfill their duties and responsibilities. The study stated that 
special education students should be placed in business areas according to their functions. Some results of 
Gürsel et al.'s (2007) study are similar to the results of this study. The research revealed that vocational 
workshops serving students at the point of suggestions could not provide active service in internship practices. 
The organization of these workshops according to the age requirements is very important for special education 
individuals to gain more place in their professional life. 

Another important finding in the research is the legal deficiencies. According to this finding, there are 
deficiencies in legal regulations regarding the placement of special education individuals to undergraduate 
education and professional fields. ÖSYM (2021) wants disabled individuals to be proved with a report that 
they have a 40% barrier to become public personnel. The victimization of students below this rate can be stated 
as a legal obstacle. In addition, the fact that students with 40% or more disabilities cannot benefit from associate 
degree and undergraduate education indicates legal deficiencies. 

One of the most important findings of the study at the point of solution suggestions is that individuals who 
need special education should be placed in workshops appropriate to their interests and competencies, and 
follow-up and monitoring procedures during internship practices are carried out following the rules. Gündoğdu 

(2010) emphasized the importance of training special education individuals in line with their pre-professional 
choices. The researcher stated that following and monitoring the transition process of these individuals to the 
profession is in the institutions. Unlike the findings of the study, Gündoğdu (2010) revealed that these follow-
up procedures should be carried out with the policies to be developed by the families and the state. 

Another finding of the research at the point of suggestions is the lack of information about the characteristics 
and education of individuals who need special education. Koçak (2006) revealed that teachers do not see 
themselves as competent in the education of special education individuals. In our study, different from these 
findings, it was revealed that business owners should also receive a general education about how to approach 
these individuals. By increasing the level of social knowledge, individuals will be prevented from having 
problems in these workplaces. 

Another important finding of the research at the point of suggestions is that there are deficiencies in the 
arrangements in the pre-vocational education workshops of special education individuals and the regulations 
in the internship practice. Vural and Yıkmış (2008) revealed that the educational adaptations made by 
classroom teachers for special education students increase students' performance. However, they found that 
classroom teachers do not see themselves equipped at the point of adaptation. According to the research 
findings, workshop teachers do not see themselves as competent at the point of adaptation. In this case, 
vocational teachers and officials of workplace owners should receive training on adaptations in terms of the 
training of these individuals and obtain information about special education. 

Considering the general results of the study, internship practices in vocational high schools are necessary. 
However, these applications should be brought to a sufficient level, and the knowledge levels of the parties 
should be increased. However, absenteeism, parents' anxiety, students' inadequacy, legal problems, overwork, 
and lack of workshops are encountered problems during internship practice. In order to solve these problems, 
it is necessary to increase the knowledge level of the parties, increase the variety of the workshop, carry out 
the orientation and placement services properly, determine the rules, and adapt the physical areas in the 
internship environment. 

SUGGESTIONS 

It is essential to organize vocational workshops, which are the most important units of pre-vocational 
education, according to the requirements of the age. For this reason, the organization of the workshops of the 
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Ministry of National Education in a way that is both more functional and responding to the economic needs of 
the age will ensure that individuals who need special education are more involved in business life. 

To increase teachers' knowledge level about special education students and internship practices, it will be 
beneficial to organize educational activities in teachers' pre-service undergraduate education and in-service 
training during service. In addition, with the training to be given to business owners through professional 
associations, their knowledge level can be increased, thus creating work environments that respond to the needs 
of the individual. 

The lawmakers' work to eliminate the unfairness in the processes of special education students by making 
additional studies to eliminate the deficiencies in-laws and regulations will contribute positively to the field. 
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ÖZET 

Bu çalışma üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) görev yapan 

öğretmenlerin çalışmış oldukları kurum hakkında ontolojik değerlendirmelerinin incelenmesini 

amaçlanmaktadır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Bilim ve Sanat merkezinde görev 
yapan 11 öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri toplama aracı 

olarak yarı yapılandırılmış yedi sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin 
analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda BİLSEM’de görev yapan 
öğretmenlerin merkezin ontolojisi hakkındaki fikirleri açığa çıkarılmıştır. Çalışma sonunda öğretmenlerin 

çalıştıkları kurumun kuruluş amacı ve gerekliliği hakkında bilgi sahibi oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 

kurumun işleyişi ve öğrencilere olan katkıları hakkında ise yeterli bilgi vermedikleri görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Üstün Yetenek,  Üstün zekâ, Okul Gelişimi, Ontoloji, BİLSEM. 

 

BILSEM ONTOLOGY IN THE PERSPECTIVE OF TEACHERS WORKING IN THE SCIENCE 
AND ART CENTER  

 

ABSTRACT 

This study examines the ontological evaluations of the teachers who work in Elazig Science and Art Center 
(BILSEM), which provides education for gifted students, about the institution they work. The research was 
conducted with 11 teachers working at the Science and Art Center in the fall semester of the 2018-2019 
academic year. The qualitative research method was used in the study, and an interview form consisting of 
seven semi-structured questions was used as a data collection tool. The content analysis method was used in 
the analysis of the data obtained in the study. As a result of the research, the opinions of the teachers working 
in BILSEM about the ontology of the center were revealed. At the end of the study, it was determined that the 
teachers had information about the establishment purpose and necessity of the institution where they work. In 
addition, it was observed that they did not give sufficient information about the functioning of the institution 
and their contribution to the students. 

Keywords: Giftedness, Giftedness, School Development, Ontology, Science and Art Center (BILSEM). 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde dünyada teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 
gelişmeler söz konusudur. Hızla gelişen ve değişen teknolojiye eğitim sisteminin temsilcisi öğretmenlerin de 

ayak uydurması ve kendini geliştirmesi beklenmektedir. Çünkü eğitim ülkelerin yetişmiş insan gücünü 

oluşturan bir olgudur. Üstün yetenekli bireyler ise ülkelerin yetişmiş insan gücünün önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz dünya; bilim, çağdaşlık, yaratıcılık gibi farklı bakış açılarını içinde 

barındıran bir rekabet ortamıdır. Bu ortamı en iyi şekilde değerlendirerek, rekabet ortamının üstesinden gelecek 
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ve farklı bakış açılarıyla ülke geleceğine yön verecek üstün yetenekli bireyler, birer yatırım olarak 

görülmektedir (Kazu, Şenol, 2012). 

Üstün zekâ ve yetenek İngilizce’de “gifted and talented” kelimeleri ile ifade edilir. Zekâ, Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde, “İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma 

yeteneklerinin tamamı” olarak tanımlanmaktadır. Yetenek ise bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme 

niteliği, kabiliyet veya bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite 
anlamına gelmektedir (TDK, 2012). “Üstün Yetenekli Çocuk/Öğrenci: Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik 

kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar 

tarafından belirlenen çocuk/öğrencileri ifade eder” (Bilsem Yönerge 2007: madde 4,j). Üstün yetenekli, 
bilişsel yeteneklerde akranlarından üstün olduğu uzmanlarca belirlenmiş kişilerdir. Normal gelişim gösteren 
öğrenciler için hazırlanmış olan eğitim programları, üstün yetenekli öğrenciler için uygun olmamakla birlikte, 

bu öğrenciler öğrenme hızları açısından akranlarından ileride olmaları nedeni ile öğrenmeye karşı olan 

ilgilerini kaybetmektedirler (Ataman, 2003; Kaya, 2013).  

Üstün yetenekli öğrenciler gereksinim duydukları bilgiyi üstün yönlerini tatmin edecek düzeyde anlamak ister. 

Öte yandan ülkemizde müfredat programları belli gelişim çağında yer alan bütün öğrencileri kapsayacak 

şekilde oluşturulur ve uygulanır.  Tamamlayıcı ve destek hizmetleri de okul programlarının tekrarı mahiyetinde 

olduğundan, bu programlar üstün yeteneklilerin özel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayamaz (Boran, 
Aslaner;2008). Bu nedenledir ki; Türkiye’de üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların okulla eş zamanlı 

biçimde devam ettikleri merkezler bulunmaktadır. Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren en 

yaygın kurum olan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) olarak isimlendirilen bu merkezler, illerde valiliklerin 
önerileri dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca açılır, özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürütürler (MEB, 2007). Bilim ve Sanat Merkezlerinin ilki 
Ankara'da 1995 yılında açılmış, hazırlanan programla üstün yetenekli öğrencilere okulların dışındaki sürede 
hizmet vermesi planlanmıştır. BİLSEM’lere öğrenci seçiminde zekâ testi uygulanmakta ve zeka bölümü 130 

ve üzerinde olan öğrenciler kabul edilmektedir. Bu kurumlara öğrenci alımında temelde üç yetenek alanı 

kullanılmaktadır; genel yetenek, resim, müzik. Öğrenciler bu alanlardan en fazla ikisinde üstün zekâlı olarak 

gösterilebilmektedir (MEB, 2015). BİLSEM’lere devam eden öğrenciler örgün öğretim gördükleri okullarıyla 
BİLSEM’lerdeki eğitimlerini beraber yürütmektedirler (Güneş, 2018). Türkiye'de 138 BİLSEM 

bulunmaktadır.  

Bilim Sanat Merkezlerinin amacı, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün zekâlı ve üstün 
yetenekli çocukların/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamakla birlikte sahip 

oldukları kapasitelerini geliştirerek, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını gerçekleştirmek ve hazırlanan 

programlarla çocukların disiplinler arası ilişkileri dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya 

ileri düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davranış kazanmaları amaçlanmaktadır  (MEB BİLSEM Yönergesi, 2001).  

Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim örgün eğitimden farklı bir programı takip etmektedir. Örgün eğitim 

veren okullarda öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacı ile hareket ederken Bilim ve Sanat 

Merkezlerinin yapısında not alma, sınıf geçme..v.b. amaçlar yer almamaktadır. Bunun yerine proje tabanlı 
öğretim modeli ile eğitim sağlanmakta ve öğrencilerden istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri 

beklenmektedir (Sezginsoy, 2007) 

Çağdaş felsefe görüşleri arasında en temelli ve en önemlilerinden biri, hiç şüphesiz, ontolojidir. Ontoloji 
(varlık felsefesi), varlığın temel formlarına ilişkin felsefî teorilerdir (Uslu, 2010). Yirminci yüzyılda Nicolai 

Hartmann’ın kurduğu ve geliştirdiği bu yeni felsefe anlayışı, var-olanı ve varlığın bütününü kendine konu 
olarak alır. Var-olan ve varlık nedir? Varlık tarzları, varlık tabakaları ve varlık kategorileri nedir? soruları onun 

özellikle araştırdığı, üzerinde durduğu bir takım ana ve temel sorular olmuştur (Tunalı, 2002). Sommers 
(1963)'e göre ontoloji kategorilerin bilimidir. Ontoloji varlıkların kategorik yapısıdır. Bir varlığın hangi sınıfa 

ya da hangi kategoriye ait olduğu hakkında bize bilgi vermektedir. Ayrıca ontoloji sadece bir varlığın kırmızı 

ya da yeşil renkte olmasıyla ilgilenmeyip, daha üst bir kategoride o varlığın renkli olup olamadığıyla da 
ilgilenmektedir (Sommers, 1963; Şen ve Yılmaz, 2012). 

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireylerin sahip oldukları bilişsel, duyuşsal ve gelişimsel özelliklerindeki 

farklılıklardan dolayı kendilerine ve ilgi alanlarına özel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ortamına 
ihtiyaç duyarlar (Kanlı, 2008). BİLSEM’lerin eğitim sisteminde önemli şekilde  yer alması ontolojisinin buna 

dayandırılmış olduğu söylenmektedir.  
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Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş amaçlarının ve bu amaçlara ne düzeyde hizmet verdiğinin 

belirlenmesi ve bu konuyla ilgili başka çalışmalara ışık tutması açısından önem teşkil etmektedir. Nitekim 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan bu kurumların amaçlarının net olarak bilinmesi, kuruluş 

amacındaki gerekçelerin kurumda çalışan öğretmenler tarafından özümsenmesi ve kurumun işleyişini 

etkileyeceği düşüncesi araştırmayı önemli kılmaktadır. Ayrıca BİLSEM’lerin ontolojik varlıklarının daha önce 
sorgulanmamış olması da bu araştırmanın önemini ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple üstün yetenekli öğrencilere 

eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görevli öğretmenlerin kurum hakkındaki varlık 

görüşlerinin ortaya çıkarılması kurumun ileriki hedeflerine yön vermesi açısından önemlidir. Ayrıca bu alanda 

yapılmış çalışma sayısının artması ülkelerin kalkınmasında rol alabilecek eğitim politikacılarının, eğitim 
yöneticilerinin, öğretmenlerin ve eğitimde program geliştirme uzmanlarının eğitimine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) 

görev yapan öğretmenlerin çalışmış oldukları kurum hakkında ontolojik değerlendirmelerinin incelenmesidir. 

Bu araştırmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: . 

BİLSEM’lerin kuruluş amacı nedir? 

BİLSEM’lerin hangi amaçlara hizmet ettiğini düşünüyorsunuz? 

Türk Eğitim sisteminde BİLSEM’in varlığına ihtiyaç var mıdır? 

Bilim Ve Sanat Merkezlerinin eğitim sistemimizde yokluğunda neler olurdu? 

BİLSEM’ler Milli Eğitim Sisteminin olmazsa olmazlarından mıdır? 

BİLSEM’lerde öğrenci ile kurum arasındaki ilişkiler öğrencilere hangi katkıları sağlamaktadır? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak yürütülmüştür. Nitel araştırma, belirli bir olguyu 

yada olayı kendi içerisinde daha uzun ve derinlemesine incelemeye olanak sağlayan bir yöntemdir. Nitel 

araştırma denince akla gelen araştırılan olgunun çok boyutlu bir şekilde ele alınmasını sağlamaktır. Böylece 
çalışma sayısal veriler kalıbından çıkarılıp araştırmacıya yorumlama olanağı verilmektedir. Nitel araştırma 

güçlü veri toplama yöntemlerine sahiptir ve zengin ve kapsamlı  sonuçlara ulaşmada araştırmacıya önemli 

araçlar sağlar.  Nitel araştırmalarda araştırmacılar küçük örneklemlerle katılımcıların gerçek ve günlük 
deneyimlerini görüşme ya da gözlemlerle belirlemeye çalışırlar. Odak grup görüşmeleri, gözlemler, 

yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış mülakatlar, doküman incelemesi gibi çeşitli nitel araştırma yöntemleri 

bulunmaktadır. (Başkale, 2016). Nitel araştırmanın diğer bir avantajı veri toplamanın hemen sonunda 

araştırmacı topladığı verileri özetleyebilir ve katılımcıdan bunların doğruluğuna ilişkin düşüncelerini 
belirtmesini isteyebilir. Ayrıca katılımcılar eklemek istedikleri görüşler ya da deneyimler var ise bunları da 

nitel araştırma yoluyla ekleme fırsatı bulmuş olurlar (Erlandson, Harris, Skipper ve Allen 1993).   

Çalışma Grubu ve Çalışılan Kurum 
 Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi, MEB’in 18.10.2006 tarihli ve 4813 sayılı makam onayı ile gerekli donanımı, 

öğretmen ve öğrenci seçimi yapılarak; 7 Ekim 2007 tarihinde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 14 öğretmen ve 

33 öğrenci ile 42. BİLSEM olarak eğitim öğretime başlamıştır. Merkez; şu anda 3 yönetici, 27 öğretmen, 4 
hizmetli personel, 1 memur ve 339 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. 

Araştırma, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) görev yapan gönüllü 11 öğretmenle 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Bu araştırmada 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Görüşme formu kullanılmasındaki amaç Çepni’nin (2007) ifadesiyle “iletişim kurulan bireyin, araştırılan 
konu hakkında duygu, düşünce ve inançlarının neler olduğunu ortaya çıkarmak”tır. Kullanılan görüşme 

formu, öncelikle ilgili alanda yapılan çalışmalar ve örnekleme dahil edilen BİLSEM’deki öğretmenlerle 

yapılan informal görüşmelere bakılarak 9 sorudan oluşan taslak olarak geliştirilmiştir. Sorular alan uzmanı bir 
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akademisyen ve soruların anlaşılırlığı başka  bir uzman  tarafından incelenmiş, ayrıca örneklem dışındaki iki 

öğretmen üzerinde de pilot uygulama yapılmıştır. Yöneltilmesi planlanan sorulardan biri tam olarak 

anlaşılamaması ve diğer bir sorunun kapsamında olması gerekçesi ile  bu soru taslak formdan çıkarılarak 
formun en son hali 7 sorudan oluşturulmuş ve uygulanmıştır. 

Bu araştırmanın analizinde nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan içerik analizinden yararlanılmıştır. Elde 

edilen verilerek kodlanarak kategorilere ulaşılmıştır. Cohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre içerik analizi, 
eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak da 

tanımlanmaktadır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde 

incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Ayrıca Yıldırım ve Şimşek 

(2006) içerik analizini birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek 
ve bu verilerin anlaşılabilecek şekilde düzenlenerek yorumlanması şeklinde tanımlamaktadırlar. Katılımcıların 

görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplar her bir soru için ayrı ayrı ele alınmış, benzerlik ve farklılıklar 

belirlenerek aynı şeyi ifade eden cevaplar için ortak bir tema altında toplanmıştır. Ayrıca her soru için ayrı 
tablolar oluşturulmuştur. Oluşturulan her bir tablodaki cevaplar için içerik analizi yapılarak altına 

katılımcılardan doğrudan alıntılar yapılarak örnekler verilmiştir.  

BULGULAR 

  Bu bölümde araştırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer almaktadır. Araştırmada elde 
edilen bulgular ve yorumlar, araştırmanın alt amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilmiştir. 

BİLSEM’lerin Kuruluş Amacı İle İlgili Öğretmenlerin Görüşleri  

Araştırmanın 1. Sorusu olan “Size göre BİLSEM’lerin kuruluş amacı nedir? Lütfen açıklayınız.” Sorusuna 
ilişkin verdikleri cevaplar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. BİLSEM’lerin Kuruluş Amacı İle İlgili Öğretmenlerin Görüşleri  

KODLAR FREKANSLAR 

Yetenekleri açığa çıkarma ve geliştirme 9 

Destek vermek 4 

Kaliteli Eğitim 3 

Ülke ekonomisi ve sosyal gelişime katkı 1 

         Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerden Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş 

amacı olarak üstün yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkarılması ve var olan yeteneğin gelişmesini 

sağlamak (f = 9), destek vermek (f = 4), kaliteli eğitim (f = 3), ülke ekonomisine ve sosyal gelişime katkı (f = 

1) şeklinde görüşler ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada üstün yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkarılması ve geliştirilmesi yönünde görüş 

belirten öğretmenlerden biri “Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkarıldığı kurumlardır.” ((Ö2), 
Yetenekleri Açığa çıkarma ve geliştirme) ve bir diğer öğretmen “Okullardaki üstün zekalı ve üstün yetenekli 
öğrencilerin tespit edilip, yetenekleri yönünde eğitimlerini sürdürmek.” ((Ö6),  Yetenekleri Açığa çıkarma ve 

geliştirme) Şeklindedir.  

Araştırmadaki bu soruya verilen diğer cevaplar arasında kaliteli eğitime olanak sağlaması ve destek vermesi 
görüşünü ortaya koyduğu görülmektedir. Örneğin; “Üstün yetenekli öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim 

programı sayesinde öğrencilerin daha kaliteli ve farklı eğitim almaları” ((Ö3), Kaliteli Eğitim) “Üstün 

yetenekli çocuklar için destek eğitim kurumu. Yetenek alanlarına göre sınavla alınan öğrencilerin 

yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmektedir.” ((Ö10), Destek Vermek) Şeklinde görüş 
belirtmiştir.  

BİLSEM’lerin Hangi Amaçlara Hizmet Ettiğini Düşünüyorsunuz? Sorusuyla İlgili Öğretmen Görüşleri  

Araştırmanın 2. Sorusu olarak katılımcılara Bilim ve Sanat Merkezlerinin amaçlarını belirlemek amacı ile 
“Sizce BİLSEM’lerin kuruluş amaçlara hizmet ettiğini düşünüyor musunuz? Lütfen açıklayınız.” Sorusu 
yönlendirilmiş, katılımcıların vermiş olduğu cevaplar ortak kodlar altında toplanarak Tablo 2 oluşturulmuştur. 

Tablo 2. BİLSEM’lerin Kuruluş Amaçlarına Hizmet Ettiğini Düşünüyorsunuz? Sorusuyla İlgili Öğretmen 

Görüşleri  

KODLAR FREKANSLAR 
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Kısmen katılıyorum  6 

Evet, katılıyorum  5 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların bu soru karşısında eşite yakın cevap verdikleri görülmüştür. Nitekim 

katılımcıların 6 tanesi Bilim ve Sanat Merkezlerinin amaçlarına hizmeti konusunda kısmen katılıyorum (f = 6) 
, Evet, katılıyorum  (f = 5), şeklinde görüş belirtmiştir.  

Araştırmada kuruluş amaçlarına yönelik  “Kısmen katılıyorum. Çünkü bazen her şey kağıt üzerinde kalabiliyor. 

Yeterli materyallerin ve fiziki koşulların sağlanmaması amaçları ulaşılmaz kılabiliyor.” ((Ö1), Kısmen 
katılıyorum) görüşü göze çarpmaktadır.  

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç kuruluş amacına hizmet etmediği yönündedir. “Evet düşünüyorum, çünkü 

BİLSEM de öğrenciler BYF ve ÖYG döneminde yetenek alanlarına ayrılırlar. Alanlarında üst düzey bilgi ile 
donatılıp üretken olabilmeleri için imkanlar sağlanmaya çalışılır.” (Ö5, Katılıyorum) Şeklinde görüş 

belirtmiştir.   

Türk Eğitim Sisteminde BİLSEM’in Varlığına İhtiyaç Var Mıdır? Sorusuyla İlgili Öğretmen Görüşleri  

Araştırmada katılımcı öğretmenlere 3. Soru olarak “Size göre Türk Eğitim sisteminde BİLSEM’in varlığına 
ihtiyaç var mıdır? Neden? Açıklayınız.” Şeklinde bir soru yönlendirilmiştir. Katılımcıların verdiği cevaplar 

doğrultusunda Tablo 3 aşağıdaki gibi sunulmuştur.   

Tablo 3. Türk Eğitim Sisteminde BİLSEM’in Varlığına İhtiyaç Var Mıdır? Sorusuyla İlgili Öğretmen 
Görüşleri  

KODLAR FREKANSLAR 

Özel çocuklar olduğu için (evet var) 5 

İlgi alanlarına göre yönlendirmek için ( evet var) 4 

Yeteneklerin ortaya çıkarılması( evet var)  3 

Tablo 3 incelendiğinde aslında araştırmaya katılan tüm öğretmenlerin Bilim ve Sanat Merkezlerine ihtiyaç 

olduğunu söylemişlerdir. Bu ihtiyaç sebepleri sorulduğunda ise öğretmenlerin çoğunun kurumdaki çocukların 

özel çocuklar olduğu için böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu ifade etmiş (f = 5), İlgi alanlarına göre 
yönlendirmek için ihtiyaç var (f = 5), yeteneklerin ortaya çıkarılması için ihtiyaç var (f = 3) şeklinde görüş 

belirtmişlerdir.  

 Araştırmada özel çocuklar olduğu için bu merkezlere ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin; “ 
kesinlikle evet. Çünkü özel yetenekli bu öğrencilerin; ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış bireysel ve üst 

düzey bir planla eğitilmesi gerekir.” ((Ö9), Özel çocuklar olması) 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ilgi alanlarına yönlendirme olarak karşımıza çıkar. “Evet ihityaç var. Bireylerin 
ilgi ve yetenek alanlarına göre yönlendirilemiyor olması nedeniyle, BİLSEM’lerin bu eksikliği yerine 

getirdiğini düşünüyorum.” ((Ö4), İlgi alanına göre yönlendirilme) Şeklinde cevaplar alınmıştır.  

Araştırmada yeteneklerin ortaya çıkarılmasına örnek ise “Tabi ki vardır. Öğrencilerin yeteneklerinin 

belirlenmesi konusunda özellikle. Ancak sonuçları böyle olmamalıdır. Tanılama ve yetenek fark etme sonrası, 
tüm öğrencilerle aynı sınava girip yetenekleri hiçe sayılıyor. BİLSEM’lerin amacı dışında sınav puanına göre 

eğitim alıyorlar. BİLSEM’lerin varlığı şart ve yükseköğretim sonuna kadar etkin olmalı.” ((Ö11), Yeteneklerin 
ortaya çıkarılması) İfadelerini kullanmıştır. 

Bilim Ve Sanat Merkezlerinin Eğitim Sistemimizde Yokluğunda Neler Olurdu? Sorusuyla İlgili 

Öğretmen Görüşleri  

Araştırmaya katılan öğretmenlere 4. Soru olarak “Sizce Bilim Ve Sanat Merkezlerinin eğitim sistemimizde 
yokluğunda neler olurdu? Bu konudaki fikirlerinizi yazar mısınız?” sorusu sorulmuş, verilen cevaplar ortak 

temalar altında toplanarak aşağıdaki Tablo 4 oluşturulmuştur. 

Tablo 4. Bilim Ve Sanat Merkezlerinin Eğitim Sistemimizde Yokluğunda Neler Olurdu? Sorusuyla İlgili 

Öğretmen Görüşleri  

KODLAR FREKANSLAR 

Yeteneği ortaya çıkarılamayan öğrenci 6 
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Yetenekleri geliştirilemez 2 

Rehberlik yetersiz kalırdı  2 

Verimli kullanılmıyor 2 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin ortaya 

çıkarılamayacağı üzerinde yoğunlaştıkları görülmüştür (f = 6). Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezlerinin verimli 

kullanılmadığını (f = 2), Rehberlik yetersiz kalırdı (f = 2), bu kurumların verimli kullanılmadığı (f = 2) ortaya 

çıkan sonuçlardır.  

Araştırmada öne çıkan düşüncelerden yeteneklere katkı sağlamak yönünde görüş belirtilmiştir. “Öğrenciler 

yetenekleri doğrultusunda eğitilemezlerdi. Özel yetenekli çocukların liderle motivasyon açısında zaman 

geçirme, yeni bağlantılar kurma ihtiyacı giderilemezdi. Aileler özel çocuklar için daha çok psikologlara 
başvurmak zorunda kalırlardı.” ((Ö5), Yetenekleri geliştirilemez)  

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer görüş ise bu merkezlerin verimli kullanılmadığıdır. “Şu an pek bir şey 

olmazdı, çünkü verimli kullanılmıyor.” ((Ö8), Verimli kullanılmıyor) 

 

BİLSEM’ler Milli Eğitim Sisteminin Olmazsa Olmazlarından Mıdır? Sorusuyla İlgili Öğretmen 

Görüşleri  

Araştırmada Bilim ve Sanat Merkezlerinin eğitim sistemi için ne kadar önemli olduğunu belirlemek amacı ile 
katılımcı öğretmenlere “Sizce BİLSEM’ler Milli Eğitim Sisteminin olmazsa olmazlarından mıdır? Neden? 

Lütfen açıklayınız.” Şeklinde bir soru sorulmuştur. Katılımcılardan alınan cevaplar tablo 5 da sunulmuştur. 

Tablo 5. BİLSEM’ler Milli Eğitim Sisteminin Olmazsa Olmazlarından Mıdır? Sorusuyla İlgili Öğretmen 
Görüşleri  

KODLAR FREKANSLAR 

Evet, olmazsa olmazlardan 7 

Değildir 2 

Kısmen  2 

Tablo 5 incelendiğinde katılımı öğretmenlerin genel olarak üç başlık altında bu soruyu cevapladıkları 

görülmektedir. Yarıdan fazla katılımcı öğretmenler BİLSEM’lerin eğitim sistemi için olmazsa olmaz bir 

kurum olduğunu ifade ettikleri (f = 7), BİLSEM’lerin eğitim sisteminde olmazsa olmazlarından değildir (f = 
2), BİLSEM’lerin eğitim sisteminde kısmen olmazsa olmazlarındandır (f = 2) görüşü ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada eğitim sisteminde BİLSEM’lerin gerekliliğine inanan öğretmenlerden “Evet olmazsa 

olmazlarındandır. Çünkü BİLSEM’ler ile üstün yetenekli öğrenciler olumlu yönde gelişmeler sağlamaktadır.” 
((Ö3), Olmazsa olmazlarındandır) 

 Yine katılımcılar eğitim sisteminde gerekli olmadığını dile getirmişlerdir. “BİLSEM Milli Eğitim Sisteminin 

olmazsa olmazı değildir. Fakat üstün çocukların fark edilip özel potansiyellerine uygun eğitim almaları şarttır. 
Bunu okullarda özel alt sınıflarda da yapabiliriz. Zaten BİLSEM’ler genelde tüm öğrencilere 

ulaşamamaktadır.” ((Ö7), Değildir);  

Araştırmada eğitim sisteminde kısmen önemli olduğunu dile getiren katılımcılar “Şu an için tam olarak 

olmazsa olmaz diyemeyiz. Ancak teknolojinin ve zekânın ön plana çıktığı her geçen yıl ihtiyacı daha da 
belirginleşecektir diyelim.” ( (Ö1), Kısmen)Şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. 

BİLSEM’ler de Öğrenci İle Kurum Arasındaki İlişkiler Öğrencilere Hangi Katkıları Sağlamaktadır? 

Sorusuyla İlgili Öğretmen Görüşleri  
Araştırmada öğrenciler ile kazanmış oldukları bu kurum arasında karşılıklı ne tür bir katkı olduğunu belirlemek 

amacı ile öğretmenlere “Size göre BİLSEM’ler de öğrenci ile kurum arasındaki ilişkiler öğrencilere hangi 

katkıları sağlamaktadır? Katkı sağlıyorsa bu hangi yönde bir katkı olduğunu düşünüyorsunuz lütfen 
açıklayınız.” Sorusu sorulmuştur. Katılımcılardan alınan cevaplar analiz edilerek aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 6. BİLSEM’ler de Öğrenci İle Kurum Arasındaki İlişkiler Öğrencilere Hangi Katkıları Sağlamaktadır? 

Sorusuyla İlgili Öğretmen Görüşleri  
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KODLAR FREKANSLAR 

Özgüven duygusunun artışı 4 

Önemsendiklerinin farkına varma 4 

Farklı olduklarının farkına varma 3 

Projeler ile kendini geliştirme 3 

Duygusal bağlar kurma 3 

Katkı sağladığını düşünmüyorum 1 

Tablo 6’ya göre araştırmaya katılan öğretmenlerden özgüven duygusunun artışı (f = 4), önemsendiklerinin 
farkına varma (f = 4), farklı olduklarının farkına varma  (f = 3), projeler ile kendini geliştirme (f = 3), duygusal 

bağlar kurma (f = 3), katkı sağladığını düşünmüyorum  (f = 1) şeklinde görüşler ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada öz güven noktasında görüş belirten Öğretmenler “Öğrencinin kurumu sahiplenmesi, özgüven 

duygusunun pekişmesine ve sorumluluk duygusunun gelişmesine sebep olur.” ((Ö10), Özgüven duygusunun 
artışı) 

Araştırmada  duygusal bağ kurma konusunda görüş belirten katılımcılar “Öğrenciler BİLSEM’e daha samimi 
ve istekli geliyorlar. Not ve sınav kaygısı yoktur. Öğretmenlerin onlara davranışları da samimidir ve bu da 

öğrenciden çok hoş bir bakış açısı oluşturmaktadır.” ( (Ö6), Duygusal bağ kurma) gibi cevaplar vermişlerdir. 

Araştırmada bu merkezlerin katkı sağlamadığını düşünen katılımcılarda yer almaktadır. “ Şuan da çok katkı 
sağladığını düşünmüyorum.” ((Ö8),Katkı sağladığını düşünmüyorum)   

BİLSEM’ler Hakkında Başka Belirtmek İstediğiniz Düşünceleriniz Nelerdir? Sorusu ile İlgili Katılımcı 

Görüşleri  

Katılımcı öğretmenlerin Bilim ve Sanat Merkezleri ile ilgili belirtmiş oldukları başka durumlarda söz konusu 
olmuştur. “Bilim ve Sanat Merkezleri hakkında başka belirtmek istediğiniz düşünceleriniz var mı? Nelerdir?” 
Bu ifadeler özetlenip kodlanarak Tablo 7 de aşağıdaki gibi sunulmuştur. 

Tablo 7. Bilim ve Sanat Merkezleri hakkında başka belirtmek istediğiniz düşünceleriniz var mı? Nelerdir? 
Sorusuyla İlgili Öğretmen Görüşleri 

KODLAR FREKANSLAR 

Ayrı yönetmelik- işleyiş 4 

Yükseköğretimle entegrasyon 3 

Öğretmenlerin daha özenle seçilmesi 2 

Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenler BİLSEM’lerde eğitim alan öğrencilerin 

yükseköğretime geçerken bir ayrıcalıklarının olması gerektiği (f = 4), yükseköğrenimde entegrasyonun 
sağlanması(f = 3), öğretmenlerin daha özenle seçilmesi  (f = 2) şeklinde görüş belirtmişlerdir.  

Araştırma BİLSEM’de  uygulanan yönetmeliğin değiştirilmesi ya da farklılaştırılmış bir müfredatın 

uygulanması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. “Bilim ve Sanat Merkezlerinin müfredatı daha da 

zenginleştirilebilir. Kurumla ilgili yönetmelikler farklılaştırılmalı öğrencilerin sınav kaygısı ortadan 
kaldırılmalıdır. ((Ö2), Ayrı yönetmelik-İşleyiş)  

 Araştırmada katılımcıların yükseköğrenime entegrasyonunda da olması gerektiğini ifade etmiştir. “Kesinlikle 

yükseköğretime geçişte ek puan, kontenjan-ayrıcalığı-hakkı olmalı. Çocuğu 1. Sınıftan alıp “sen özelsin” diyip 
bir merkezde eğitip donatıp, 12. Sınıfta sudan çıkmış balığa çevirip sınav kaosuna atıyoruz. Bu da pek mantıklı 

olmuyor.” ((Ö11), Yükseköğretimde entegrasyon) 

 Araştırmada yer alan katılımcı öğretmenlerin üzerinde durduğu bir diğer konu ise BİLSEM’lere alınacak tüm 
çalışanların özellikle öğretmenlerin çok iyi özenle seçilmesi gerektiğidir. “Bana ve buradaki 10 yıllık 

deneyimlerimin sonucuna göre, BİLSEM’deki temel faktör öğretmendir. Bu kurumda öğretmen öncelikle neden 

burada olduğunu bilmeli, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. 

Kendisi yaptığı işe inanmalı karşısına gelen öğrenciye de inandırmalıdır. BİLSEM rahat mı diye soran 
arkadaşlar oluyor, bu kuruma rahat etmek düşünesi ile gelen öğretmen ne derece verimli olabilir. Ülkenin en 

büyük sermayesi olan beyin gücü bu şekilde yok edilmemelidir.” ((Ö5), Öğretmenlerin özenle seçilmesi)  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda, Elazığ Bilim ve Sanat Merkez’inde görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları bu kurum 

hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip oldukları görülmüştür. Katılımcı öğretmenlerin çoğunun 
BİLSEM’lerin varoluş nedenleri, hangi amaca hizmet ettikleri, Milli Eğitim Sisteminde bu kurumlara ihtiyaç 
duyulması hususunda yeterli açıklamada bulundukları sonucuna varılmıştır. Ancak BİLSEM’lerin varoluş 

amaçlarını bilen bu öğretmenlerin kurumun tam anlamıyla buna hizmet etmekten yoksun olduğunu, 
öğrencilere olan katkılarının daha destekleyici nitelikte olabileceği konusunda görüş belirtmişlerdir. 

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç ise öğretmenlerin kendi mesleki gelişimleri hakkında yorum yapmayarak, 

sorunları kurum ve kurumun işleyişinde bulmalarıdır. Altun ve Vural (2012) de yaptıkları “Bilim ve Sanat 
Merkezinde (Bilsem) Görev Yapan Öğretmen Ve Yöneticilerin Mesleki Gelişim ve Okul Gelişimine Yönelik 
Görüşlerinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmada ise bunun tam tersi olan bir sonucuna varmışlardır. Yapılan 

çalışmada öğretmenler okul gelişimini değil kendi mesleki gelişimlerini amaçlara ulaşma konusunda yetersiz 

bulmuşlardır. Sezginsoy’un (2007) “Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi” isimli 
çalışmasında Bilim ve Sanat Merkezlerinin geniş kitlelere ulaşmasındaki bilgi yetersizliğinden dolayı   ve okul 
öğretmenlerinin Bilsem’lerin önemi, ne olduğu, nasıl eğitim verildiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada da öğretmenler BİLSEM’lerin ontolojik değerlendirmesini teorik olarak 

yapmış ancak BİLSEM’lerin öğretmen alımı, müfredat, yükseköğretimle herhangi bir entegrasyonunun 
olamamasını ve bu kurumda eğitim almaya hak kazanmış öğrencilerin burada daha fazla vakit geçirme olanağı 

sunulmaması gibi problemlere de değinerek bunları sorun olarak görmüşlerdir.  

Araştırma Bilim ve Sanat Merkezlerinin üstün yetenekli bireylere öz güven artışı, önemsenme duygusu, 
farklılıklarını ortaya çıkarma, projeler ile destekleme ve duygusal ilişki kurma yönünden fayda sağladığını 

ortaya koymuştur. Ataman(2004) yaptığı çalışmada üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin sahip oldukları 

yaratıcılık özelliklerine dikkat çekerek bu özelliklerin farklı proje ve etkinler yolu ile desteklenmesi bu 
bireylerin kendilerine olan güvenleri noktasında önemli katkı sağladığını ortaya koymuştur. Bu bulgu yapılan 

araştırmayı destekler nitelikte olmasına rağmen çalışma bu bulguların dışında duygusal bağlılık ve ilişkisel 

yaklaşımların bu merkezlerin özel bireylere olumlu yönde etki ettiğini ortaya koymuştur.  

Araştırmanın önemli bir bulgusu da Bilim ve Sanat Merkezlerinde işleyiş ve yönetmelik farklılığının olması, 
yükseköğrenimde yer almaması ve öğretmenlerin özen ile seçilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuyucu 

& Demir (2019) yaptıkları çalışmada bu kurumlar için hizmet içi eğitimlerinin artırılması ve gerekli maddi 

desteklerin sağlanması yönünde sonuçlar elde etmişlerdir. Şahin (2012) yılında yaptığı çalışmada özel 
öğrencilerin problem çözme becerilerinin yüksek olduğu ve bu yönde eğitimin zenginleştirilmiş müfredatlar 

ile sağlanması gerektiğini ortaya koyuştur. Araştırmamızda ortaya çıkan yönetmelik ve işleyişin düzenlenmesi 

bu noktada önem taşımaktadır. Zenginleştirme içeriklerinin hangi yolla yapılacağının belirlenmesi bu noktada 

önemlidir. Ayrıca araştırma özel öğrencilere sunulan desteğin yükseköğrenimde de devam etmesi yönünde 
farklı ve önemli bir bulgu ortaya koymuştur.  

Araştırma bilim sanat merkezlerinin kuruluş amaçları için yetenekleri ortaya çıkarma, kaliteli eğitim, üstün 

yetenekli bireylere destek vermek ve ülke ekonomisine ve sosyal gelişimine destek olma yönünde görüşler 
ortaya çıkmıştır. Diğer yandan araştırma katılımcıların Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş maçlarına hizmet 

ettikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırmada eğitim sistemi içinde Bilim ve Sanat Merkezlerine gerek 
olduğunu bu gereksinimlerin özel çocukları belirlemek, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Araştırma Bilim ve Sanat Merkezlerinin özel bireylere katkısı noktasında öz güven artışı, 

önemsenme duygusu, farklılıklarını ortaya çıkarma, projeler ile destekleme ve duygusal ilişki kurma yönünde 

sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Katılımcıların görüşme soruları dışında Bilim ve Sanat Merkezleri ile ilgili 

görüşleri ise farklı yönetmelik ve işleyişinin olması, yükseköğrenime geçerken entegrasyonların yapılması ve 
bu kurumlarda görev yapacak öğretmenlerin özen ile seçilmesi sonuçları ortaya çıkmıştır.  

ÖNERİLER 

Bilim ve Sanat Merkezlerinin yükseköğrenim kurumlarına devam noktasında destek vermemesi önemli bir 
bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezlerin yükseköğrenim merkezlerinde de bireylere zorunlu 

olmamak kaydı ile talep doğrultusunda destek vermesi noktasında kurumların hizmet alanları genişletilmelidir.  

Bilim ve Sanat Merkezlerinin genel eğitim kurumlarından farklı bir işleyişin var olduğu ortaya çıkan önemli 
bulgulardan fakat bu işleyişin yasa ve yönetmelikler ile desteklenmesi noktasında müfredat ve öğretim 

programları ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  
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ÖZET 
Giorgio Strehler, XX. yy. Avrupa tiyatrosunda derin izler bırakmış önemli bir tiyatro insanıdır. 1921 yılında 
İtalya’da dünyaya gelen oyuncu, tasarımcı, tiyatro ve opera yönetmeni Strehler; 1997 yılında hayata gözlerini 
kapadığında geride başyapıt düzeyinde onlarca sahneleme ve Piccolo Teatro gibi köklü bir tiyatro kültürü 
bırakır. 
 
Bu çalışmada yönetmenin tiyatro sanatına yaklaşımı özetlenmeye çalışılacaktır. Strehler; kimliği olan politik 
ve nitelikli bir tiyatro hedefler, toplumda birlik ve uyum yaratmaya çalışır. Bir tiyatro düşünürü olarak sanatsal 
özü, biçimden önce tutar. Yönetmen olarak oyuncuya geniş bir alan açar, yaratıcılığı körükler. Bir yönetici 
olaraksa kurumsal bir tiyatronun nasıl olması gerektiğini engin deneyimleriyle açıklar: Yapısı özerk olan, 
birbirini tamamlayan/tanıyan yaratıcı ve uygulayıcı sanatçıların oluşturduğu, bünyesinde bireysel 
deneyimlerin paylaşıldığı bir tiyatro. Strehler geçmiş tiyatro kültürünü dikkatle inceler, Commedia dell’Arte 
sanatından faydalanarak bizlere geleneğin önemini vurgular. Oyuncularıyla kurduğu insani ilişkiler ve 
tiyatrosunda yarattığı sevgi ortamı sayesinde bizlere önce insan olmanın önemi anlatır.   
 
Strehler’in Brecht ile kurduğu politik, sanatsal ve kişisel ilişki de incelenmeye değerdir. Strehler’in Brecht 
yorumlarındaki sadelik ve güncelleştimeler, Brecht’i daha iyi anlamamızı sağlar.  
 
Strehler’in düşünceleri dikkatle incelenmelidir çünkü onun sanat ve tiyatro hakkındaki düşünceleri günümüz 
tiyatrosuna dair önemli önermeler içerir.  
 
Anahtar Sözcükler: Strehler, Yönetmen, Tiyatro, Brecht 
 
 

ABSTRACT 
Giorgio Strehler is a remarkable theatre-maker who left his mark on the Twentieth- century European Theatre.  
Born in Italy, 1921 and working as an actor and designer as well as a stage and opera director, Strehler created 
tens of stage productions and a deep-rooted theatre culture cultivated through Piccolo Teatro before his death 
in 1997. 
 
This paper aims to sum up the director’s approach to the art of theatre. Strehler set his sights on building a 
political and qualified theatre having a certain identity and tried to create a unity and harmony in society. He 
preferred the essence to the form in art as a theatre thinker while offering a broad space for actors and boosting 
creativity as a director. And as a manager, he explained how to build an institutional theatre based on his 
extensive experiences: an autonomous theatre which is founded by creative artists and practitioners who 
understand and integrate with each other and where sharing of individual experiences are encouraged. Strehler 
closely examined the past theatre culture and emphasized the importance of tradition in theatre through 
Commedia dell’Arte. We are impressed by his humanistic view thanks to his respectful communication with 
actors and a loving atmosphere created at his theatre.  
 
It is also worth looking over Strehler’s political, artistic and personal relationship with Brecht. Strehler’s 
simplicity in interpretation of Brecht’s works and updated readings on his works make us develop a closer 
understanding of Brecht.  
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Strehler’s thoughts should be examined delicately because his views on art and theatre contain important 
propositions on contemporary theatre.  
 
Keywords: Strehler, Director, Theatre, Brecht 
 
 
GİRİŞ 
 
Giorgio Strehler, geçtiğimiz yüzyılda İtalya ve bütün Avrupa tiyatrosunu derinden etkilemiş çok yönlü bir 
tiyatro insanıdır. 1921 yılında İtalya’da dünyaya gelen oyuncu, tasarımcı, tiyatro ve opera yönetmeni Strehler; 
1997 yılında hayata gözlerini kapadığında geride başyapıt düzeyinde onlarca sahneleme ve Piccolo Teatro gibi 
köklü bir tiyatro kültürü bırakır. Strehler’in Piccolo Teatro di Milano yani Milano Kentinin Küçük 
Tiyatrosu’nu kurma ve yaşatma çabaları İtalya’nın kültür politikalarını etkiler. Strehler; bütünlüklü tiyatro 
anlayışıyla, çalışma yöntemiyle, eserlere getirdiği eşsiz yorumlarla, oyuncu ve seyircilerle kurduğu diyalektik 
ilişkilerle büyük bir teorik miras taşır.  
 
Strehler; kimliği olan politik ve nitelikli bir tiyatro hedefler, toplumda birlik ve uyum yaratmaya çalışır. Zaten 
tiyatro kolektif üretimin yapıldığı, birlikteliğin amaçlandığı bir mekândır. Bir tiyatro düşünürü olarak sanatsal 
özü, biçimden önce tutar. Yönetmen olarak oyuncuya geniş bir alan açar, oyuncunun yaratıcılığını körükler. 
Bir yönetici olaraksa kurumsal bir tiyatronun nasıl olması gerektiğini engin deneyimleriyle açıklar: Yapısı 
özerk olan, birbirini tamamlayan/tanıyan yaratıcı ve uygulayıcı sanatçıların oluşturduğu, bünyesinde bireysel 
deneyimlerin paylaşıldığı bir tiyatro. Strehler’in düşünceleri incelenerek günümüz tiyatrosuna açılımlar 
getirilebilir, sorunlara çözümler bulunabilir.   
 
Yaratıcı ve uygulayıcı bir sanatçı olan Strehler’i teorik metinleri incelenerek anlamak mümkün müdür? 
Strehler bu soruyu tiyatronun, tiyatrodan başka bir şeyle anlatılamayacağını, kuramsallaştırılamayacağını, 
hatta öğretilemeyeceğini, kısaca tiyatronun tiyatrodan başka hiçbir yerde açıklanamayacağını söyleyerek 
cevaplar. (Strehler, 1995:10) Buradaki vurgu estetik boyuta olduğu kadar üretim süreciyle de ilgilidir. İlerde 
bahsedeceğimiz gibi Strehler sanatsal yaratıyı kolektif bir bütün olarak görür. Bu kolektif süreç algılanamadan 
yani sanat eserine temas edemeden sanatsal yaratımın kavranması olanaksızdır. Bizler Strehler’in tiyatrosunun 
ancak izdüşümüne ulaşabilsek de bu okuma son derece ufuk açıcı ve aydınlatıcı olabilir.        
 
 
STREHLER TİYATROSUNA GENEL BAKIŞ 
 
Strehler 1947 yılında Paolo Grassi ile birlikte Piccolo Teatro’yu kurduğunda İtalyan tiyatrosu zina ve 
aldatmaca tiyatrosunun, en kötü bulvar ve Fransız tiyatrosunun hâkimiyeti altındadır. (Rudlin, 2000: 219) 
Strehler yozlaşmış tiyatro kurumunu yaşamla yeniden birleştirmeyi arzular çünkü Strehler’e göre tiyatro soyut, 
dünyadan uzak, tarih dışı bir mekân ve gerçeklikten kaçış olarak değil, tarihsellik ve gerçeklik içinde daha 
yoğun bir yaşam için bir biçimdir. (Strehler, 1995:25) Tiyatro hem estetik hem de kurumsal olarak yeniden 
örgütlenmelidir. Bunun için objektif şartlar uygundur; II. Dünya Savaşı sona ermiş, İtalya savaştan yenilgiyle 
ayrılmıştır. Ülkenin ulusal kimliğini güçlendirecek yeni bir kültür politikasına ve bunun yansıması olarak yeni 
bir opera ve tiyatro organizasyonuna ihtiyaç vardır. Piccolo Teatro böyle bir siyasi ortamda ülkenin ilk ödenekli 
tiyatrosu olarak çalışmalarına başlar. Strehler Piccolo Teatro’da yıllar boyunca klasik İtalyan yazarları 
(Goldoni, Gozzi), yabancı başyapıtları (Sophokles, Shakespeare, Moliere), XIX. yy. realistlerini ( Ostrovski, 
Gorki), çağdaş klasikleri (Çehov, Prandello) ve gününün yazarlarını (Sartre, Camus) sahneler. Bu 
sahnelemelerin hedefi her yazarın izleyiciye iletmek istediği gerçekliğin duyumsanmasını sağlamaktır. 
(Strehler, 1995:28) Güçlü söylemler barındıran bu oyunlarda Strehler bireyin toplum ile iletişimine odaklanır; 
diyalektik bir çözümleme ile bu ilişkileri irdeler, yorumlar ve topluma içsel bir birlik ve uyum kazandırmayı 
amaçlar.   
 
Strehler’in bir diğer düşüncesi; sanatta biçimin özden yola çıkılarak gerçekleştirilmesidir. Oyun 
sahnelemelerine ilişkin tuttuğu notlar incelendiğinde görüldüğü gibi ister opera ister tiyatro oyunları olsun 
oyunun dili; diyalektik çözümlemenin sonucuna bağlıdır. Örneğin birçok yorumun aksine Strehler Kral Lear’ı 
yıkıma uğradığı son sahnede değil hemen oyunun başında sefil, sıkıcı, sahte bir saray görüntünün içinde 
betimler. (Strehler, 1995:237) İçselleştirilmemiş birçok modern tarzı ve J. Grotowski, A. Artaud gibi 
sanatçıların yüzeysel kopyalarını şiddetle eleştirmesinin nedeni bu kopya-yaklaşımların özünün zayıf olması 
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ve biçimsel formların derin bir anlatıma dönüşmemesidir. Oysa ki Strehler bir ip cambazını bile “ipte 
yürüyebilmeyi anlatabildiği” için taktir eder. (Strehler, 1995:101) 
 
Düşünme ve yapı biçimi, mekân, insanlar ve eşyalar gbi birçok yapı unsurlarıyla; biçim içerik uyumuyla 
Strehler’in tiyatrosunda bütünlük önemli bir zorunluluktur. Bu kolektivizm içinde herkesin uzmanlığı 
dahilinde bir iş bölümü vardır. Strehler provalar sürecinde bir tartışma ortamının yaratılmasına özen gösterir. 
Bu tartışma ortamının yaratıcılığı ve öğrenmeyi artıracağına inanır. “Tiyatro birlikteliktir, sonuç ise 
herkesindir!” düşüncesini topluluğun her üyesine aşılamaya çalışır. (Strehler, 1995:116) Strehler oyuncuya 
geniş bir çalışma alanı açar. Tiyatronun oyuncuya kendini bütünüyle ifade etme, aktif olma, coşkusunu dışa 
vurma, yaratıcı gücünü gösterme alanı olduğunu belirtir. (Rudlin, 2000: 221) Çağın tiyatrosunu eleştirirken 
Commedia dell’Arte geleneğine sahip çıkar, özellikle doğaçlama uygulamarını oyuncularına önerir.  
 
 
TİYATRO YAPILANMASI ÜZERİNE    
 
1972 yılında Strehler’e Piccolo Teatro’nun yeniden baş yöneticisi olması için bir teklif gelir. Strehler bu teklifi 
bazı koşullarla kabul eder. Aşağıda açıkladığımız bu koşullar dikkatle incelendiğinde önümüze verimli, yüksek 
yaratıcılığa sahip, uyumlu çalışan ve devamlılığı bulunan bir sanat kurumunun nasıl olması gerektiğine dair 
bir formül çıkar. Bu formül zamandan ve mekândan bağımsız olarak işlevseldir ve ülkemiz için de önemli 
mesajlar içerir:  
 
a. Kurumsal Özerklik:  
 
Strehler sanatsal üretimi gerçekleştirecek kurumun özerk bir yapıya sahip olması gerektiğini düşünür. 
(Strehler, 1995:49) Kurum; hem politik hem de bütçe anlamında rahat bir çalışma alanına sahip olmalıdır. 
Özerk olmayan, çeşitli bürokratik onay mekanizmaları barındıran kurumsal yapıların sanatçıların üretim 
olanaklarını zorlaştıracağını, siyasal atmosfer ve iktidar değişimlerinin sanat kurumlarının çalışma pratiklerini 
etkileyeceğini düşünür. Özerk yapılar sayesinde dışsal müdahaleler engellenmelidir.  
 
Kurum yönetimi, verilen bütçe şartları içinde çalışmak zorundadır. Buradaki önemli nokta bütçe 
devamlılığının garanti altına alınmasıdır. Ülkemizde bazı yerel yönetimler belediye tiyatroları şeklinde 
ödenekli tiyatrolar kurmuş ancak bu tiyatrolardan birçoğu iki-üç yıllık üretimlerinin ardından çalışmalarını 
sonlandırmıştır. Bu tiyatroların yaratıcı ya da uygulayıcı sözleşmeli çalışanları mağdur edilmiştir. Bu 
mağduriyetler ancak kurumların özerk biçimde yapılandırılmaları ve uzun süreli planlamalarla engellenebilir.  
 
Genelde sanat kurumlarının, özelde ise tiyatroların kullanımına tahsis edilmiş mekânların bulunması gerekir. 
Tiyatro bütçeleri içinde bilet gelirleri önemlidir. Tiyatro binasının koltuk sayısı gelirleri doğrudan etkiler. 
Ayrıca koltuk sayısı tiyatronun amaçları, estetik koşullar ve seyirci potansiyeli gibi faktörler düşünülerek 
dikkatle  belirlenmelidir.  Piccolo Teatro’dan yeniden teklif aldığında Strehler’in koşullarından biri 550 olan 
koltuk sayısının 1000’in üzerine çıkarılmasıdır. Koltuk sayısı gibi tiyatro binasının tüm fiziksel yapısı sadece 
tiyatronun bütçesi ile ilgili bir konu değildir. Strehler tiyatro mekânı sayesinde oluşturulacak ve bir kültürü 
paylaşacak düzenli bir seyirci kitlesinin oluşturulmasının önemini vurgular. Tiyatro, bulunduğu kentle bağ 
kurmalıdır. (Strehler, 1995:50) Tiyatronun iç dinamiklerini oluşturan diyalektik süreçler; örneğin yönetmen-
oyuncu diyalektiği, yönetmen-sahne tasarımcısı diyalektiği vb.; oyun-seyirci diyalektiği kurulmadan 
tamamlanmış olmaz. Sentez ancak kültür paylaşımı içinde olan eleştirel seyirciyle geçek kılınabilir.  
 
b. Sözleşme Yapıları:  
 
Tiyatro, yaratıcı ve uygulayıcı kadrolarıyla uzun süreli sözleşmeler yapmalıdır. Üretimin kolektif biçimini 
benimseyen Strehler birbirini uzun süredir tanıyan oyuncu ve tasarımcılarla çalışmanın önemini vurgular. 
Tiyatro birbirleriyle uyumlu çalışan ve aynı dili konuşmayı öğrenen sanatçılardan oluşturulmuş bir çalışma 
ortamına sahip olmalıdır. Her üretimde tasarımcı ya da oyuncu kadrosunun değişmesi düşünülemez. Strehler 
özellikle yurtdışındaki tiyatrolardan gelen yönetmenlik tekliflerini büyük oranda ret eder. Bunun sebebi, bu 
tiyatrolarda tam olarak tanımadığı bir ekiple çalışmak zorunda olmasıdır. Yönetmen olarak bu yabancı ortamda 
kendi olamayacağını düşünür. (Strehler, 1995:52) Yabancı bir ortamda hem tanımadığı bireylerle çalışacak 
hem de tanımadığı bir seyirci için üretecektir. Strehler’i başarıya ulaşmış bir dünya yönetmeni yapan oyunlar, 
kendi topluluğunda sahnelediği oyunlardır.  
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Strehlerin prova süreçleri incelendiğinde oyuncularıyla kurduğu ilişkinin profesyonellikten ibaret olmadığı 
görülür. O oyuncularıyla arkadaş olmak ister. Provalar uzun sohbetlerle başlar, oyuncu yaşama dair neler 
düşünmektedir, öncelik budur; oyuncuların oyunun özünü kavraması sonra gelir. Yönetmen olarak oyunun 
anlatısını belirledikten sonra oyuncuların bu anlatıyı kavramaları süreci bir tartışma ortamıyla sağlanır. Strehler 
bütün ekibin oyunla ilgili düşüncelerini paylaşmasını teşvik eder. Hem masa başında hem provalar sürecinde 
Strehler tarafından yaratılan bu tartışma ortamı sayesinde oyuncular daha yaratıcı, daha özgüvenli olurlar. 
Oyuncunun içinde içgüdüsel olarak var olan anlatma arzusu körüklenmelidir. Provalarda oluşturulan kolektif 
paylaşım ve üretim ortamı sayesinde anlatma arzusu dışa dönük olarak gerçekleşir, oyuncu tüm benliğiyle 
provalarda yer alır -bir işi, görevi ya da mesaiyi tamamlama amacıyla değil. Provalarda sahne çalışması biten 
oyuncuların kulise gidip sohbet etmesi, kahve içmesi, tiyatrodan ayrılması Strehler’in tiyatrosunda söz konusu 
olamaz; bütün oyuncular bütün provaya -sahnesi olsun olması- katılmak zorundadır. (Strehler, 1995:102) 
 
Strehler için oyuncu hem bir tiyatro insanıdır hem de bilinçli yaşayan sorumlu bir insandır. Birey bu iki düzlemi 
olabildiğince bütünleştirmelidir. (Strehler, 1995:100) Geçmişte uzun süre oyunculuk yapmış bir yönetmen 
olarak Strehler oyuncuların dünyasını iyi tanır. Oyuncularla kurduğu diyalektik ilişki sürecinin kolay 
olmadığını, her zaman özgür olunamadığını, her zaman karşıt görüşlerin olabileceğini, zaman zaman insanların 
birbirlerine düşeceğini ancak sonunda bir birlik kurulması gerektiğini çok iyi bilir. (Strehler, 1995:102) 
 
c. Yaratıcı Kadronun Eğitimi: 
 
Strehlere göre tiyatro eğitimi önemlidir ancak unutulmamalıdır ki tiyatro bir lütuf değil insan ürünüdür. 
(Strehler, 1995:25) Bununla birlikte tiyatroyu sevmek, tiyatro profesyoneli olmak için yeterli değildir. 
(Strehler, 1995:24) Strehler oyunculuk eğitimini Milano’da bulunan Accademia dei Filodrammatici’de alır. 
Buradaki eğitimi şu cümlelerle özetler: “… tiyatronun alçakgönüllü olsa da, temel ilkelerini oluşturan 
başlangıç bilgilerini burada öğrendim. … Taklit etme (hiç kimse bize, öğretmeni taklit etmekten başka şeyler 
de yapılabileceğini söylememişti), sözcükleri doğru söyleme, kendini anlaşılır ve duygusal kılma… Bazı 
zorunluluklar da öğrendim: Oynanmak istenen metni yanında taşıma, tüm gün rolünü düşünme, insanları 
gözlemleyip model alma… Ama bir şeyleri kötü yapmanın moral bozukluğunu ya da iyi yapmanın verdiği 
gururu, Tanrı gibi duyumsamayı da orada öğrendim. Tiyatro indirgenmiş biçimde de olsa orada da mevcuttu, 
bu eğitimin yararlı olup olmadığının vurgulanması önemsizdir. Bir tiyatro okulu her şeyden önce bir dünyada 
var oluşun okuludur. Tiyatro sonradan gelir. (Strehler, 1995:97) Tiyatro eğitimi söz konusu olduğunda  Strehler 
bir okulu değil ama bir eğitmeni zorunlu görür. Öğretmenleri olarak gördüğü J.Copeau’yu, L. Jouvet’i ve B. 
Brecht’i saygı ve minnetle anar.  
 
Strehler yaşamla bağ kurmuş oyuncularla çalışmak ister, tiyatro eğitimi de bu amacı öncelemelidir. Tiyatro 
okulu her şeyden önce güçlü bir tiyatro kültürü oluşturmalıdır; Stanislavki’nin dediği gibi yaşam sanatına 
hizmet etmeyi öğretmelidir. Bir profesyonelin mesleki eğitimi zaten ömür boyu sürecektir. Bu konuda 
Strehler’in verdiği örnek son derece çarpıcıdır: Grotesk ve kara mizahın İtalya’daki bir numaralı oyuncusu ve 
sıradışı içsel bir zenginliğe sahip; disiplinli, çalışkan, mükemmeliyetçi bir oyuncu olan Marcello Moretti 
(1910-1961) genç bir öğrenci olan Soleri’yi kendine “çırak olarak” alır. (Nutku, 2002:361) Onu en iyi biçimde 
yetiştirmek için büyük çaba harcar. Strehler sahnelediği oyunda ustaya da öğrenciye de aynı rolü vererek 
dönüşümlü oynamalarını sağlar. Oyun sonları Strehler onları gözlediğinde ustanın çırağı ile kurduğu eğitmen 
ve dost ilişkisine tanık olur. Strehler bu ilişkinin ideale yakın bir eğitim olduğunu söyler. Moretti 51 yaşında 
öldüğünde Soleri, Strehler ve tüm tiyatro için büyük bir yıkım olur. 
 
Strehler Moretti’nin başarısı üzerine düşündüğünde Moretti ile efsane bir performans haline gelen Commedia 
dell’Arte karakteri Arlecchino arasındaki diyalektiği fark eder. Strehler’in görüşü Arlecchino’nun sınırları ile 
Moretti’nin sınırlarının ortadan kalktığı gerçeğidir. Oyuncu rolüyle bütünleşmiştir, bu sevgi ilişkisidir. Gerçek 
yaşam ile sahne yaşamı öylesine iç içe geçmiştir ki Moretti yaşlanmaya, fiziksel olarak zayıflamaya ve rolünü 
canlandıramamaya başladığında, Arlecchino için derin bir üzüntü duyar. Strehler ve tüm tiyatro bu üzüntüyü 
paylaşır; Moretti hakkında çıkan olumsuz eleştiri yazıları Moretti’den gizlenir. Tüm bunlar Strehler’e göre 
insanları birbirine bağlayan dayanışmanın küçük ve güçlü belirtileridir. (Strehler, 1995:113) 
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SONUÇ 
Teorik ve pratik çalışmalarıyla çağımızın önemli yönetmenlerine ilham kaynağı olan14 Strehler’in nasıl bir 
tiyatro sorusuna verdiği cevaplar önemli bir miras olarak elimizde olsa da Strehler’in ideal bir dünyada 
yaşamadığını, hiç bir zaman ideal çalışma ortamına kavuşamadığını söylemek gerekir. Örneğin Piccolo 
Teatro’ya verilen bina sözü hiçbir zaman yerine getirilmez, tiyatrosuna yeterli bütçeyi hemen hiç bir zaman 
alamaz. Strehler; çalışma koşulları üretim yapmayı imkansız kılana kadar mücadelesini sürdürür, çalışması 
mümkün olmazsa kurumundan ayrılır, hemen bir topluluk kurarak yeni bir meydan okumaya girişir. 
 
Tiyatro doğası gereği politik bir içerik barındırır. Bu içerik ise siyasal iktidarları genellikle rahatsız eder. 
Strehler’in Brecht ile kurduğu ilişki hem sanatsal hem de politik düzlemde ilgi çekicidir. Strehler dostu 
Brecht’in büyük bir hayranıdır, İtalya’da Brecht’in tanınmasını sağlar. Brecht’in oyunlarını yönetmekle 
kalmaz, Brecht oyunlarının İtalya’da sahneleme haklarını da elinde tutar. Strehler’in Brecht tiyatrosuna 
yaklaşımı son derece özgündür. Brecht’in oyunlarının politik özüne dokunmaz ancak onları sahneye taşırken 
güncelleştirme çabasına girer. 1981 yılındaki Sezuan’ın İyi İnsanı’nın metninde büyük değişiklikler yapmaz 
(Akar, 2013) ama 1956 yılında Üç Kuruşluk Opera’yı sahneye koyarken oyuna bir prolog ekelemek ister; 
çünkü oyun ancak bu eklenti sayesinde dönemin İtalyan seyircisini kavrayabilir. Oyunlarına müdahale 
konusunda son derece katı olan Brecht bu izni memnuniyetle verir. (Strehler, 1995:76) Bu bize bir yönetmenin 
metne nasıl yaklaşması, seyirciyi nasıl gözetmesi gerektiğini söyleyen ve yazarla kurması gereken iletişimin 
nasıl olması gerektiğini anlatan güzel bir örnektir.  
 
Çağımızda özel tiyatro yapılanmaları incelendiğinde serbest çalışan (freelance) yönetmenlerin sayısının gün 
geçtikçe arttığı görülür. Bu durum Strehler’in bahsettiği kolektif çalışma ortamının kurulmasını zorlaştırır. 
Eğer yönetmen kolektif bir üretim süreci arzuluyorsa oyuncular ve yaratıcı ekiple daha fazla zaman 
geçirmekten, prova sürecini uzatmaktan ya da sadece tanıdığı oyuncularla çalışmaktan başka seçeneği yoktur. 
Ödenekli tiyatrolarda ise çözüm çok daha basittir: Kadrolu yönetmen sayısını artırmak.  
 
Strehler, İtalya’nın ve tüm Avrupa tiyatrosunun geçmiş değerlerine sahip çıkar. Özellikle Commedia dell’Arte 
geleneğini dikkatle inceler. 1947 yılında Jacques Lecoq ve Dario Fo ile birlikte çalışarak Goldoni’nin oyunu 
İki Efendinin Uşağı’nı sahneler. İlk versiyonun ardından oyun 1974 yılına kadar oyun düzeni, oyunculuk ve 
çevre düzeni bakımından beş farklı versiyonla sahnelenir. (Nutku, 2002:359) Strehler tüm yorumlarda 
Goldoni’ye sadık kalarak son derece yaratıcı uygulamar yapar. Bu oyunlara getirilen yorumları karşılaştırmak 
bize bir yönetmenin zaman içinde değişen bakış açısını algılamamızı sağlar. Strehler yönettiği her versiyonda 
geçmişi ve bugünü diyalektik biçimde çatıştırır ve ortaya bir sentez olarak yeni bir sanat eseri koyar.  
 
Strehler bir tiyatro insanı olarak, kendi döneminin sanatçılarını etkilediği gibi kendinden sonraki kuşak 
sanatçılarını da coğrafya ayırt etmeden etkilemeye devam eder; tiyatro kurumlarının örgütlenmelerinde ise 
Strehler’in deneyimlerini gözetmek bu kurumlara büyük katkılar verebilir.   
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi,  
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü, Ankara, Türkiye  

 

ÖZET 
Müzik Teorisi, müziğin ana ve alt unsurlarının bağımsız olarak özelliklerinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin 

keşfedilmesi, müziği oluşturan, etkileyen süreçlerin incelenmesi, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve 

açıklanmasını hedefler. Müzik teorisi alanı 1950’lere kadar müzikolojinin alt alanı olarak görülmüş ve alan 
çalışmaları bu çatı altında değerlendirilmiştir. Ancak bu tarihten sonra özellikle Kuzey Amerika Kıtası 

merkezli olmak üzere müzik teorisi, müzikolojiden ayrı olarak müziği inceleyen bağımsız bir alan haline 

gelmiştir. Bu değişime yol açan başlıca nedenlerden biri, müzik teorisi alanının yeni yöneliminde pozitif 

bilimlerle ortak çalışma ağırlığını artırmış olmasıdır.  
Anılan alanlardan biri de özellikle 21. yüzyılın başından itibaren hızla ilerleyen yazılım teknolojisidir. Senkron 

ve asenkron yapılarla büyüyen bu alan, müzik teorisinin alt dallarından biri olan müzikal analizde yepyeni 

fırsatlar sunmaktadır. Üretilen müzik yazılımları, müziğin içyapısını, kurgusunu ve üretim sürecini anlamaya 
yönelik olarak, yine müziğin alt ögeleri olan form, melodi, armoni, ritim gibi unsurlar üzerinden veri 

değerlendirmesi yapılmasını sağlamaktadır. Bu yazılımlarla birlikte müzikal analiz artık başka bir boyuta 

taşınmıştır. Bir analistin ihtiyaç duyduğu çözümleme alanlarına yönelik olarak farklı tasarımlarda sunulan bu 

yazılımlar, özellikle son yıllarda ön plana çıkan “müzikte stil” kavramı üzerine oldukça başarılı sonuçlar 
alınmasını sağlamaktadır.   
Bu çalışmada, müzikal analizde kullanılan yazılımların bazıları tanıtılarak, müziğin çeşitli karakteristik 

özelliklerinin ortaya çıkarılma süreç ve yöntemleri incelenecektir.   
 
 Anahtar Kelimeler: Müzik teorisi, analiz, yazılım teknolojisi  

GİRİŞ 

Müzik, insanlığın başlangıcıyla eşleştirilen tarihiyle hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilim ve sanatın her 

ikisiyle de yakın olan ilişkisi, müziği geniş bir etki alanına sahip, disiplinler arası çalışmalara açık ve elverişli 

bir alan haline getirmiştir. Birlikte çalışma kültürü ve disiplinlerin farklı özelliklerinin aynı potada 

buluşmasıyla güçlü sentezler elde edilebilmektedir. Özellikle son yüzyılda, müziğin bu ilişki ağından doğan 

yeni alt alanları oluşmuş, gösterdikleri hızlı gelişim ile bilim-sanat ve toplum gelişimi için önemli aşamalar 

kaydetmişleridir. Değişimin anahtar kelime olarak önem kazandığı günümüz dünyasında müzik özel 

disiplinleriyle bu sürece hizmet etmektedir. Bilim ve sanatın kendi gelişim sürecinden doğan ihtiyaçlarının 

dışında, toplumun ilgisi ve gereksinimleri de farklı disiplinlerin bir araya gelmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Örneğin yüzyıllar önce kültürümüzde yeri ve işlevsel bir görevi olan müzik terapisi,  bugün tıp alanıyla ortak 

çalışmaları sayesinde kendisine, topluluk terapisi, nörolojik müzik terapisi gibi sınırları daraltılmış daha belirli 

alanlar yaratmıştır.  

Müzik terapisi gibi müziğin en eski ve varlığını koruyabilmiş alt alanlarından biri de müzik teorisidir. Temel 

amacı performansı açıklamak olan müzik teorisi; müziğin yapısını, yaratım sürecini ve müziği oluşturan öğeler 

arası ilişkileri inceler. Bu yönüyle teorinin, yaratım sürecinin ilkelerini belirleyen değil, stilleri tanımlayan ve 

müzik üretimine modeller öneren-rehberlik eden bir rolü vardır. Bundandır ki her kültürün kendine ait teorisi 

o müzik stilini temsil eder. Her bilimi dalında olduğu gibi müzikte de teori, gözlemlenen ve incelenen 

süreçlerin açıklanmasına dayanır. Müziğin çeşitliliğinin fark edildiği ve tek merkezli anlatımın artık 
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geçerliliğini yitirdiği bilim dünyasında müzik teorisi, yeni keşiflere oldukça açık durumdadır.  Bu kapsamda, 

analitik yaklaşım, temel amacı pratiği açıklamak olan müzik teorisi alanı için önemli bir motivasyon haline 

gelmiştir. Ortak hedefler, araştırma alanları ve yöntemleri dolayısıyla yüzyıllardır müzikoloji ile çok yakın bir 

ilişki içinde olan ve alt dalı olarak görülen müzik teorisi, bugün kullandığı analitik yöntemler ve farklı 

disiplinlerle oluşturduğu sentezlerle, bağımsız bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemle, müzik pratiğine 

yeni yollar öneren bir disiplin haline gelme konusunda yol alınabileceği deneyimlenmiştir.  

MÜZİK VE TEKNOLOJİ  

Tam da burada günümüzün vazgeçilmezi haline gelen bilişim teknolojisi ile olan ilişkilerin merkezde rol aldığı 

görülür. Genel bir yaklaşım olarak teknolojinin insan yapımı olduğu düşünülse de özellikle yapay zekâ kuramı 

artık bu yerleşik algıyı ortadan kaldırmaya çok yaklaşmıştır. Hemen her alanda değişimi hızlandıran yapay 

zekâ teknolojisi, müzikte de önemli tasarımların merkezine yerleşmeye adaydır. Günümüzde sanal orkestralar, 

birçok müzik kültürüne ait müzik yazabilme ya da bir orkestrayı yönetebilme yeteneğine sahip robotlardan 

bahsedebiliyor olmak, ulaşılan değişim-gelişim sürecinin özetidir. Hayatımızdaki yeri düşünüldüğünde, 

evrimsel süreklilik açısından teknoloji, artık temel ve vazgeçilmez bir enstrümandır. Müzik teknolojisi alanının 

da oluşması anılan disiplinler arası etkileşimden kaynaklıdır. Öyle ki bu alan kendi içinde alt ve daha belirli 

alt alanlara ayrılmıştır. Müzik endüstrisinin de değişiminin odağında yine teknoloji vardır. Geliştirilen 

teknolojik araçların müziğin üretilme ve sunulma süreçlerine etkisi, tüm paydaşlarda davranış değişikliği 

yaratmıştır. Bu araçlarla müziğin iletilme, korunma, duyma, icra edilme ve bestelenme biçimlerinde ezberler 

bozulmuştur.  Müzik için üretilen özel yazılımlar, öğrenme-öğretme süreçleri dolayısıyla başta eğitim olmak 

üzere müziğin tüm ilgili alanlarında yeni bir bakış açısı yaratmıştır. Stüdyo ve kayıt programları bugün birçok 

amatör ya da profesyonel müzisyenin evinde üretim yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu yazılımlar sayesinde 

kişilerin yer, zaman gibi sınırlılıkları azalmış,  bireye özgü öğrenme-üretme alanları oluşmuştur.  Lerch son 

yüz yılda müziği doğrudan etkileyen gelişmeleri şu şekilde sınıflar:  

Gramofon aracılığıyla müziği büyük ölçekte kaydetme ve dağıtma imkanı. 

Yüksek kaliteli ses üretimi sağlayan vinil disklerin piyasaya sürülmesi. 

Kişiselleştirilmiş çalma listeleri, arkadaşlarla müzik paylaşımı ve mobil dinlemeye olanak tanıyan kompakt 

kaset. 

Düşük fiyatlarla yüksek kaliteli profesyonel düzeyde stüdyo ekipmanı sağlayan dijital ses teknolojisi.  

Çevrimiçi dağıtım, akış ve dosya paylaşımıyla birlikte algısal ses kodlaması. 

Bu gelişmelerle birlikte besteci, araştırmacı, icracı ya da dinleyici olarak herkesin müzikle olan ilişkisi de 

evrim geçirmiştir.  Müziğin hemen her alanına istenilen an ulaşılabilir olmanın avantajı ile yaygınlaşma, 

çeşitlenme ve rekabetin de arttığı söylenebilir. Teknoloji bu anlamda müziğin itici gücü olmuştur. Bir stüdyoda 

uzun saatler, ekip, ekipman gibi temel ögeler olmadan bir müzik eserini yazılımlar ve ekonomik bir kayıt 

konfigürasyonuyla yapabilmenin özgürlüğünü, müzik-teknoloji ilişkisi yaratmıştır. Sample seslerin gerçeğine 

oldukça yakın özellikte hazırlanmış olması, hayal edilen orkestrayı istenilen kurguda kullanabilme olanağı 

sağlar. Eğitim açısından bakıldığında, birçok yazılım; işitme, nota-ritmik okuma, teori, temel çalma 
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tekniklerini sunabilir niteliktedir. Gittikçe yaygınlaşan bu alan kişinin kendi organize ettiği bir öğrenme ortamı 

hazırlamaktadır.  

MÜZİKAL ANALİZ 

Çözümleme temelinde bir yaklaşım biçimi olan analiz, bir sürecin anlamlandırılmasını sağlar. Müzikal analiz, 

teorinin yüzyıllardır önemli alt alanlarından biri olmuştur. Müzikte çözümleme için geliştirilmiş farklı analiz 

yöntemleri bulunmaktadır. İcra edilen müziğin yapısı ve kurgusu ile ilgili; neden-nasıl-ne şekilde sorularına 

teorisyenler yaptıkları analiz ile yanıt verir. Bu çerçevede, anlamayı ve anlatmayı sağlayan önemli bir araç 

olarak kullanılır. Müzikal analizde temel nokta, analizin amacıdır. Analist müziğin hangi yönünü incelemek, 

ortaya çıkarmak ya da hangi ögeler arasındaki ilişkiyi kurmak istiyorsa seçeceği yöntem ve ilgili hazırlık süreci 

ona göre şekillenir. Bir müzik eseri oluşturan temel ögeler incelenmek isteniyorsa;  kurgusu, melodik yapısı, 

ritmik kalıpları, tonalite/modalite durumu, polifonik yapısı, söz-müzik uyumu gibi alt alanlara yönelik bir 

analiz yapılır. İncelenen bu ögeler, yalnızca o kısım hakkında bilgi verebileceği gibi, daha büyük bir 

araştırmanın da parçası olabilir.   

Özellikle son yıllarda dünya müziği üzerine yapılan araştırmalar, yeni müzikleri ve onların gün ışına çıkmamış 

yapılarını keşfetmeye yönelik olarak yapılmaktadır. Bu araştırmaların ortak tarafı üslup, tarz ya da stil olarak 

adlandırdığımız kısma yönelik olmasıdır. Bu kavramların tümü karakteristik özelliklere atıfta bulunur. Örnek 

olarak, ritmik bir kalıp bir yörenin halk danslarını karakterize edebilir. Bir bestecinin sık kullandığı melodik-

ritmik bir yapı dinlendiğinde onu çağrıştırabilir. Bir müzik türü onu anımsatacak özel yapılara sahip olabilir. 

Tüm bu karakteristik yapıların incelenmesi, son yıllarda sıkça başvurulan stil analizi kavramını ortaya 

çıkarmıştır. Küçük eserlerde ya da sınırlı çalışmalarda klasik yöntemler hala işler durumdayken, sözgelimi bir 

saatlik bir senfonik eserin ritmik kalıplarının ne sıklıkta kullanıldığını çözebilmek aylar alabilir. Tüm bu büyük 

yapıların içindeki detayları ortaya çıkarmak, çözümlemek ve anlayabilmek için yazılımlar üretilmektedir. Bu 

yazılımlar tamamen müzik analizindeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış, analiste zaman 

kazandıran ve farklı bakış açıları sağlayan araçlardır.  

MÜZİK YAZILIMLARI  

Müziğin çeşitli alanlarına yönelik olarak tasarlanmış müzik yazılımları bulunmaktadır. Müzik eğitimi ile ilgili 

yazılımlar, stüdyo-aranje programları, data analizine yönelik özel programlar, farklı müzik süreçlerinde 

kullanılmaktadır.  Bu programlar müzikal fikirlerin somut ürünlere dönüştürmek için ideal yardımcılardır. Bir 

dijital ses işleme yazılımı ile yaratıcı müzik fikirleri bir araya getirilip bütün oluşturulabilir. Bu programlar 

kullanıcıların ses dosyalarını istedikleri biçimde kullanmalarına ve kayıt etmelerine olanak tanır.  Garage Band, 

Logic, FL Studio, Reaper, Ableton Live, Cubase, Avid Pro Tools, Sony Acid Pro, Studio One,  Reason, bu tür 

ses işleme, birleştirme ve kayıt yapılabilecek yazılımlardır. Bu programlar yardımıyla, özgün bir müzik 

eserinin kurgulanması ya da hazır ritmik, melodik kalıplardan yararlanarak bir eser oluşturulması, 

düzenlemeler yapılması mümkündür.  
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Müzik notasyonu için kullanılabilecek yazılımlar ise profesyonel düzeyde detayları içeren, aranje ve besteleme 

amaçlı olarak kullanılabilen yazlımlardır. Son yıllarda el ile yazılmış eski/yeni notaları da tarama-tanıma 

yöntemiyle dijital ortama aktarma gibi özellikler eklenmiştir. Ayrıca yazılan notaların seslendirmelerinde de 

MIDI dışında yeni opsiyonlar tanınmaktadır. Sibelius, Finale, Canorus, Capella, Denemo, Dorico, Encore, 

ENT (mensural notasyon için) bu tür programlara örnek olarak verilebilir.   

         

Müzik eğitimi için kullanılan yazılımlar genellikle işitme, teori ya da çalgı temel eğitimine yöneliktir. Ear 

Master, Aurlia, GNU Solfege, Instrumentchamp, Rocksmith, Syntesia, Cantor ve Singin Coach gibi yazılımlar 

kişisel öğrenmeye yönelik yardımcı programlardır. Pedagojik bir bakış açısıyla hazırlanmış ve kademeli bir 

öğrenme sürecini sunan bu yazılımlarda bölüm sonu testleri, kişisel gelişimi takip etmeyi sağlayacak 

kaydediciler ve kur sistemi vardır. Kullanıcı tamamen kendi tercihlerine göre bir çalışma sistemi oluşturabilir, 

zayıf olduğu konuları tekrar gözden geçirebilir, sınamasını tekrarlayarak gelişimini test edebilir.  

         

Müzikal analiz için tasarlanan programlar ise, araştırma alanına yönelik olarak veri elde edilmesini sağlar. 

BeatRoot, BRP-PACU, ChucK, Kyma, Sonic Visualiser gibi yazılımlar bu alanda en çok tercih edilenler 

arasında sayılabilir.  



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 222 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

   

SONIC VISUALISER 

Bir müzik kaydını yakından incelemek istenildiğinde kullanılabilecek Windows, Linux ve Mac için 

tasarlanmış, ücretsiz, açık kaynaklı bir uygulamadır. Müzik analistleri, teorisyenler, müzikologlar, sinyal 

işleme araştırmacıları ve ses dosyasının içinde ne olduğunu merak eden herkes için ideal programlardan biridir.  

Sonic Visualiser ses kayıtları üzerinde ayrıntılı görselleştirme, analiz ve açıklama için üretilmiş serinin en 

genel programıdır. Bu program kümesinde ayrıca Sonic Lineup, Tony ve Sonic Annotator adlı yazılımlar da 

bulunmaktadır. Genelden özele bir veri taraması yapmak için seçilecek uygun programların tümüne yer verilen 

bir tasarım konsepti vardır. Sırasıyla programların içerikleri şu şekilde özetlenebilir: 

Sonic Visualiser:  Ses kayıtlarının yapılandırılabilir ayrıntılı görselleştirilmesi, analizi ve ek açıklaması yapar. 

Farklı görüntüleme özellikleri ile melodik çizgiler, ritmik kalıplar, eşlikler izlenebilir.  

 

Özellikler ve Tasarım Hedefleri 

Ses dosyalarını WAV, Ogg ve MP3 formatlarında yüklenir ve ses dalga formları (wav) görüntülenir. 

Görüntü parametrelerinin etkileşimli ayarlanmasıyla spektrogram görünümleri gibi sesli görselleştirmelere 

bakılabilir. 

 

Sonic Lineup , aynı tip performanslar veya bir enstrümantal parçanın farklı çekimleri gibi aynı kaynak 

materyalin sürümlerini içeren birden fazla ses dosyasının hızlı görselleştirilmesi içindir. 

Tony , öncelikli olarak solo vokal kayıtları için tasarlanmış, bilimsel uygulamalar için yüksek kaliteli perde ve 

nota transkripsiyonu içindir. 

https://vamp-plugins.org/sonic-annotator/
https://sonicvisualiser.org/sonic-lineup/index.html
https://sonicvisualiser.org/tony/index.html
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Otomatik görselleştirme ve seslendirme:  Tony monofonik kayıtlardan perde izlerini ve notları 

görselleştirmek için sesi otomatik olarak analiz eder.  

Kolay düzeltme : Alternatif perde izi seçimi, oktav kaydırma ve kolay nota bölme, birleştirme ve silme gibi 

bu tür hataların düzeltilmesini kolay hale getiren çeşitli araçlar kullanılabilir. 

Dışa Aktarma:  Yapılan değişiklikler ve düzeltmeler sonunda proje kayıt olarak dışa aktarıolabilir.  

Sonic Annotator , Sonic Visualiser ile aynı özellik çıkarma eklentilerini kullanan, toplu ses özelliği çıkarımı 

için etkileşimli olmayan bir komut satırı programı uygulamasıdır. Yerel dosya sisteminden veya internet'teki 

http veya ftp URL'lerinden ses verilerini yükleyerek çok çeşitli ses dosyası türlerini işlemek için yüklü herhangi 

bir Vamp eklentisini kullanabilir. Daha sonra sonuçları RDF veya virgülle ayrılmış metin biçimlerinde 

yazabilir. 

Sonuç 

Disiplinler arası çalışmalar, günümüzde alanların mevcut sorunlarına pratik çözümler sunarak farklı 

bakış açıları yaratmaktadır. Müzik bu anlamda ortak çalışmalara en açık alanlardan biridir. Müzik 

teorisi müzik pratiğini açıklayan, analitik bakış açısıyla yapılan çalışmaların yer aldığı bir bilim dalı, 

müzikal analiz ise teorinin önemli çalışma alanlarından biridir. Günümüzde, klasik yöntemlerinin 

yanı sıra yazılımlar yardımıyla dijital veri analizleri de yapılmaktadır. Bu yazılımlardan Sonic 

Visualıser son dönemin en önemli analiz programlarından biri olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde son 

yıllarda sayısı artan müzik teknolojileri bölümlerinin, teori ve mühendislik alanlarıyla işbirliği içinde yapacağı 

çalışmalarla   

özel yazılımlar üretebilmesinin, kültürümüze ait müziklerle yakın coğrafya müzikleri başta olmak üzere 

yapılan araştırmalara ivme kazandıracağı düşünülmektedir.     
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ABSTRACT 

The use of renewable energy sources has become widespread in order to reduce the useful life of fossil-based 
energy resources and to reduce the harmful gas emissions they give to the nature. However, with industry 4.0, 
technology has developed considerably and human workforce has decreased with robotization. In this project, 
we will produce solar panels from renewable energy sources and produce electrical energy from solar panels 
and store them in LiFePO4 batteries. With the software and electronic cards we use and the solar tracking 
system, we will obtain electricity from the sun in the most efficient way. At the same time, we will be able to 
instantly monitor the occupancy rate of the garbage bins by providing wireless communication with the 
software and electronic card we use. 
Keywords: Wireless communication, renewable energy, lighting, energy efficiency 
 

ÖZET 

Fosil kaynaklı enerji kaynaklarının kullanım ömürlerinin azalması ve doğaya verdikleri zararlı gaz salınımını 

azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Bununla beraber endüstri 4.0 ile 
teknoloji oldukça gelişmiş ve robotlaşmayla beraber insan iş gücü azalmıştır. Bu projede yenilenebilir enerji 
kaynaklarından olan güneş panelleri ile elektrik enerjisini güneş panelinden üreterek LiFePO4 bataryalarda 

depolanacaktır. Kullandığımız yazılım ve elektronik kartlar ile güneş takip sistemi ile güneşten elektriği en 

verimli şekilde elde edilecektir. Aynı zamanda yine kullandığımız yazılım ve elektronik kart ile kablosuz 
haberleşmeyi sağlayarak çöp kovalarının doluluk oranını anlık olarak takip edebilecektir.  
 
Anahtar sözcükler: Kablosuz haberleşme, yenilenebilir enerji, aydınlatma, enerji verimliliği 
 
GİRİŞ 
 
Enerji; İnsanoğlunun gündelik yaşamını devam ettirebilmesi için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçlarından 

biridir ve ‘‘iş yapma kapasitesi veya kabiliyeti’’ olarak tanımlanmaktadır. (1) Enerji maliyetlerinin artması 

ve fosil kaynaklı enerji kaynaklarının kullanım ömürlerinin azalması neticesinde gelişen yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır.(2-3) Bu projede yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş paneli 

sistemi kullanılacaktır. Güneş panelinden elde edilen enerji Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) bataryalarda 

depolanacaktır.(4) Depoladığımız bu enerji ile akıllı çöp kovasında kullanacağımız bileşenlerin ihtiyacı olan 
enerjileri karşılanacaktır. Aynı zamanda geliştirmiş olduğumuz pcb kontrol kartı ve yazılım ile güneş panelini 

güneş takip sistemi ile en verimli şekilde elektrik enerjisi elde edilecektir. Kullanmış olduğumuz ultrasonik 

sensör ile çöp kovasının doluluk oranını tespit edilcektir. (5) Doluluk oranını anlık olarak takip edebilmek 
için ise Wifi sensör kullanarak ilgili kişi ya da personeller çöp kovalarının doluluk oranını anlık olarak 

telefonlarından takip edebileceklerdir. (6) Bunun yanında çöp kovasının yanlarına yerleştirmiş olduğumuz 

logolu aydınlatma sayesinde çevre aydınlatma, yürüyüş yolu aydınlatma gibi aydınlatma ihtiyacını da 

sağlarak ekstra olarak şebekeye bağlı bir aydınlatma aracına gerek kalmayacaktır. 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1. SİSTEMDE KULLANILAN MALZEMELER 
 
2.1.1. GÜNEŞ PANELİ 
Bu sistemde 28w gücünde mono kristal güneş paneli kullanılacaktır. 
2.1.2. LİTYUM DEMİR FOSFAT (LiFePO4) BATARYA 
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Bu sistemde 81,4W/7,4V/11AH değerlerine sahip batarya kullanılacaktır. 
2.1.3. PCB KONTROL KARTI 
Bu sistemde kendi bünyemizde tasarladığımız ve yazılımını kendimizin geliştirdiği pcb kontrol kartı 
kullanılacaktır.  
 
2.1.4. SERVO MOTOR 

 
Bu sistemde 2 eksen güneş takip sistemi için 2 adet servo motor kullanılacaktır. 
2.1.5. LDR FOTODİRENÇ 
Güneş takip sisteminin güneşe göre hareketini sağlaması için 4 farklı yönde LDR fotodirenç kullanılacaktır. 
2.1.6. LED PCB 
Bu sistemde bizim tasarladığımız 500 lümen değerine sahip led pcb kartlar kullanılacaktır. 
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2.1.7. MESAFE ÖLÇER 

 
Bu sistemde çöp kovasının doluluk oranı HC-SR04 ultrasonic mesafe sensörü ile ölçülecektir. 
 
2.1.8. ESP8266 WİFİ SENSÖR 

 
Bu sistemde çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlara merkezi bir wifi ağı kurularak kullanacağımız wifi 

sensör ile bu merkezi ağdan kablosuz haberleşme sağlanacaktır.  
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2.1.9. BLYNK UYGULAMASI 

 
Bu sistemde çöp kovasının doluluk oranını anlık olarak takibini blynk uygulaması üzerinden sağlanacaktır. 
 
2.1.10. ÇÖP KOVASI VE KOLON 
Çöp kovası ve kovayı taşıyacak kolonlara logo eklemesi yapılabilmektedir. Kolonlarda led pcb kartı ile 

aydınlatma ihtiyacı karşılanacaktır. Yine kolon üzerinde güneş takip sistemi yerleşimi yapılacaktır. 
2.2. GÜNLÜK ORTALAMA ELDE EDİLEBİLECEK ELEKTRİK ENERJİSİ MİKTARI 
Bu sistemde 28W/15V/1.9A Monokristal güneş paneli kullanacağız. Ortalama, verimli güneşlenme süresi 5 

saat olan bir bölgede üretilebilecek enerji miktarı 140Watt’tır. (7) Kullanacak olduğumuz LiFePO4 batarya ise 

81,4W/7,4V/11Ah kapasitesindedir. Kullanacağımız güneş paneli ortalama bir güneşli günde rahatlıkla 

doldurabilmektedir. 
2.3. SİSTEMDE KULLANILAN DİĞER MALZEMELER 
Bu sistemde yatay ve dikey eksen güneş takip sistemi kullanılacaktır. LDR fotodirenç ile ışık yoğunluğunu 

tespit edip o eksene güneş paneli hareket edecektir. Çöp kovasının doluluk oranını ise HC SR04 ultrasonic 
mesafe sensörü ile tespit edeceğiz. Çöp kovasını taşıyan iki konsolda ise 500 lümen ışık şiddetine sahip iki 

adet led kullanarak geceleri gerekli olan aydınlatmayı bu şekilde sağlanacaktır. 
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BULGULAR 

Tablo.1. Sistem.1. Şebekeye bağlı sokak lambası kullanımı ve kablosuz haberleşme olmadan standart 
durumdaki çöp kovalarının bulunduğu bölge için maliyet ve masraf tablosu. 
 

KULLANILAN MALZEMELER FİYAT (TL) 

28W Güneş Paneli 120 
Güneş takip sistemi 200 

Kablosuz haberleşme alt yapısı 1450 
Çöp kovası (iki konsollu, logo ve aydınlatmalı) 250 

Belediye personeli yıllık ortalama masrafı (akıllı 

sistem ile sadece dolu olan çöp kovalarını 

dolaştığınde) 

600 

İki adet led pcb 85 
Montaj/işçilik 250 
Yıllık Bakım 150 

TOPLAM 3105 TL 
Tablo.2. Sistem.2. Photovoltaik sistem destekli akıllı çöp kovaları projesinin uygulanış maliyet ve bakım 

masrafları tabosu. 
İki sistemin kurulum maliyetleri kıyaslandığı zaman Sistem.1. 5300/3105=1,7 kat daha pahalıya 

kurulmaktadır. 
Geri ödeme süresi için Sistem.1.’in yıllık ortalama masrafı 2850TL’dir. İkinci sistem için ise 750 TL’dir. Bu 

masraflara göre 2850-750=2100TL yıllık kazanç sağlamakta. 2100/2105=0,998 yıl. Yani ortalama 1 yılda 

kendi maliyetini amorti etmektedir. 
 

KULLANILAN MALZEMELER FİYAT (TL) 

5 metre direk maliyeti ortalama montaj dahil 1250 

Lamba 850 
Yıllık Gider (lambanın yaktığı enerji) 1500 

Belediye personeli yıllık masrafı (her çöp kovasını 

dolaştığında) 
1200 

Çöp Kovası 350 
Yıllık bakım  150 
TOPLAM 5300TL 
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Resim.1. Photovoltaik Sistem Destekli Akıllı Çöp Kovaları 

 
Resim.2. Photovoltaik Sistem Destekli Akıllı Çöp Kovaları 
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Resim.3. Photovoltaik Sistem Destekli Akıllı Çöp Kovaları 
 
YORUMLAR 
Bu sistem, kurulumu ile şebekeden bağımsız kendi enerjisini kendisi üreten ve tek masrafı yıllık bakım 
maliyeti olan bir sistem haline gelecektir. Bununla beraber uzaktan haberleşme ile belediye çalışanları çöp 

kovalarının doluluk oranını anlık olarak takip edeceği için eğer o çöp kovası boş ise çöp kovasına gitmeyip 

diğer dolu olan kovaya giderek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanacaktır. 
 

SONUÇ 
Bu çalışmanın sonucuna göre yenilenebilir enerji destekli akıllı çöp kovalarının hem ilk kurulum maliyeti 

düşük hem de geri ödeme süresi 1 yıl gibi çok makul bir seviyededir. Bu sistem sayesinde belediye çalışanları 
hem zamandan tasarruf sağlamış olacaklar hem de kullandıkları araçların fosil kaynaklı yakıtlarından tasarruf 

sağlayacaklardır. Aynı zamanda bu sistem şebekeden bağımsız güneş enerjili olduğu için kendi enerjisini 
kendisi üretmektedir. 
 
   KAYNAKÇA 
1- Bekir Karaoğlu, Üniversiteler için Fizik, Se.kin Yayınevi, 2. Baskı, 2012, sf.82 
2- Stan Gibilisco, Alternative Energy Demystified, A Self-Teaching Guide, Mcgraw-Hill Companies, USA, 
2007, P.173 
3- Galip Akın, Küresel Isınma Nedenleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

dergisi 40, 2. 2006; 29-43 
4- Roger’s Hobby Center, Inc., “A Guide to Understanding LiPo4 Bateries”, 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 231 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

5- N. Arsyistawa, M. Rivai, and S. Suwito, “Aplikasi WirelesSensor Network Untuk Pembacaan Meteran 
Air,” J. Tek. ITS, vol. 6, no. 2, pp. A807-812, Oct. 2017. 
6- S. Nainggolan, “Peran KAvitasi Hidrodinamik dan Kavitasi Ultrasonik pada Penyisihan Fenol dengan 
Proses Oksidasi Lanjut Berbasis Ozon”, 2010. 
7. S. Serdar Eymen “AKILLI ENERJİ SİSTEM”, Lisans Bitirme Tezi, Sf. 23 Mayıs 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 232 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

KOMÜNİST İDEOLOJİDEN İSLAMİ DÜŞÜNCEYE BİR DÖNÜŞÜM SERÜVENİ: ROGER 

GARAUDY 
 

Ali Ulvi ÖZBEY 
Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Sosyoloji Bölümü, Bingöl, Türkiye 

Orcid No: 0000-0002-7880-8312 
 

ÖZET 
20. yüzyılın en önemli düşünür, filozof, politikacı ve entelektüellerinden biri olan Roger Garaudy bu yüzyılın 
yüz akı olarak görülmüştür. Hakikat ve anlam arayışındaki yolculuğuna büyük bir cesaretle koyulan Garaudy 
yıllar içinde edinmiş olduğu birikimini bütün entelektüel yaşamına hâkim kılmış çok yönlü bir bilge kimliği 

taşımaktadır. Garaudy hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmakla yetinmeyip aynı zamanda onu 

dönüştürme fikrini en uçlara taşımış nadir entelektüellerden birisi olarak da tanınmıştır. Garaudy dünya 
üzerinde var olan bütün dinler, uygarlıklar ve kültürler konusunda ayrıntılı ve derin bir bilgi hazinesi sahiptir. 

Mevcut dünya sistemleri üzerine düşünüp eleştirmiş sanat ve edebiyat alanında konuşmuş heyecanlı bir 

Marksist, komünist ve hayatının son döneminde heyecanından ve coşkusundan hiçbir şey kaybetmeden 
Müslüman olarak dünyaya gözlerini yummuş bir bilge olarak hafızalara kazınmıştır. Bu çalışmada Roger 

Garaudy’nin yaşam dilimi içindeki düşünce ve ideoloji dönüşümü ile İslam düşüncesi farklı perspektiflerden 

ele alınarak ifade edilmeye çalışılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Roger Garaudy, İslam, Marksist, Bilge. 
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TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE İSTANBUL’DAKİ AFYON FABRİKALARI’NIN BİR 

SORUNA DÖNÜŞMESİ (1926-1933) 
 

Hakan Güngör** 

*Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu, Türkiye 

**Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-8282-5481 

 

ÖZET 
Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan afyon, ABD ve Türkiye arasında 1926-1933 yıllarında 

ciddi bir sorun haline gelmiştir. Türkiye, uluslararası uyuşturucu sözleşmelerini veya protokollerini 1933’e 

kadar imzalamayarak bu gelirini elinde tutmaya çalışmıştır. Türkiye’yi afyon ve diğer uyuşturucu maddeleri 

kaçakçılığının merkezlerinden bir olarak gören ABD ise afyon üretimini tekelleştirmesi ve kota uygulanması 
için sürekli Türkiye’ye baskı yapmıştır. Türkiye'deki afyon fabrikalarının 1930’da dünya afyon pazarında 

önemli bir konuma gelmesi ABD’yi iyice endişelendirmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de üretilen afyon ve 

uyuşturucu maddelerin kaçak yollarla ABD’ye sokulması ve yakalanması Türkiye ile ABD arısındaki gerilimi 
daha da artırmıştır. Türkiye, ABD baskısını hafifletmek için uyuşturucu üretimi ve trafiğine ilişkin yeni 

yönetmelikler uygulamaya koymuşsa da bu durum ABD’yi tatmin etmemiştir. Bu çalışmada, Türkiye'nin 

afyon ve diğer uyuşturuculara karşı tutumu ve ABD öncülüğünde dünya kamuoyunun 1933’e kadar Türkiye’ye 

baskısı ele alınmıştır. Ayrıca İstanbul’daki başlıca afyon ve diğer uyuşturucu imalatı yapan fabrikaların 
durumu ele alınarak, bu fabrikaların nasıl uluslararası bir sorun haline dönüştüğü üzerinde durulmuştur.  Bu 

amaçla Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan uluslararası sözleşme ve protokollerin onaylandığı 1933 

tarihine kadar olan süreçte Türkiye ve ABD arasındaki afyon sorunu ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Afyon Fabrikaları, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Türk-Amerikan İlişkileri 
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INNOVATION IN GASTRONOMY: 3D PRINTED FOODS 
 

Dr. Ömür ALYAKUT* 
*Kocaeli University Kartepe Tourism Vocational School, ORCİD: 0000-0002-5517-1881, 

 
ABSTRACT 

Innovation has recently been influencing many sectors including the gastronomy sector. Innovation is used in 
gastronomy to increase product diversity and service quality and produce diverse tastes in innovative and 
creative kitchens by using economical and alternative ingredients.  
3D food printing technology is one of the innovative approaches used in gastronomy. This technology has been 
changing the traditional way of food production. Especially forms, flavours, shapes, and textures that cannot 
be made by hand are manufactured as edible foods. Additionally, the nutritional value of foods are enriched 
and their appearance and structure are improved. Thus, 3D printed foods are visually appealing, safe, and 
customized foods of standard quality. In the rapidly developing 3D printing technology, raw materials used in 
food production are powdered, pureed, or mashed to print. Novel food concepts (e.g. edible growth) have also 
appeared recently. Today, a wide range of foods are produced using 3D printing, including hamburgers, pizza, 
chocolate, and artificial meat. It is envisaged for the future that even cooks who do not know how to cook in 
kitchens will be able to easily print various dishes in different designs and shapes. Thus, employees and 
working principles of the gastronomy sector will also change. 
Against this background, this study aimed to draw attention to 3D printed foods and reveal their possible effects 
on the gastronomy sector. As a conceptual paper based on document analysis, the study provides an overview 
of 3D printed foods and presents a gastronomic perspective on the current and future state of these foods.  
 
Keywords: Gastronomy, innovation, 3D food printing technology, 3D printed foods   

  

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla büyüyen üç boyutlu baskı teknolojisi son yıllarda gastronomi 

sektörünü etkisi altına almaktadır. Özellikle farklı tasarım ve şekillerde gıda üretimi yapılmasına olanak 

tanıyan üç boyutlu baskı teknolojisi hem üreticiler hem de kullanıcılar için hayatı kolaylaştırmaktadır (Gökiş, 

2018).  

Yakın bir geçmişe sahip olan üç boyutlu yazıcı fikri 1970’li yıllarda ortaya atılmıştır. İlk baskı ise 1980’li 

yıllarda Charles Hull'un bir Stereolitografi (SLA) geliştirmesiyle başlamış ve 3D Systems Corporation şirketini 

kurmasıyla devam etmiştir. Ardından Carl Deckard, 1986 yılında patent alarak Desktop Manufacturing 

şirketini, Scott Crump ise1988 yılında FDM teknolojisini kullanarak Stratays şirketini kurmuştur. Böylece on 

yıl gibi kısa bir sürede gelişen baskı teknolojisi bugün büyük bir pazar oluşturacak bir gelişme göstermiştir 

(Işıktaş, 2018:1195).  BIS Research pazar analiz raporuna göre, 3D baskı gıda pazarının 2023 yılına kadar 

yaklaşık % 46 büyüyerek 525,6 milyon dolara ulaşacağı bildirilmektedir (Kesayak, 2020). 

Bu pazarda Avrupa lider konumdadır. Örneğin Hollanda’da tüm krepler basılırken, İspanyol bir şirket Natural 

Machines, üç boyutlu gıda baskı teknolojisini evlerin mutfaklarına sokmaya hazırlanmaktadır (Gümüş, 2018). 

Süpermarketler halen üç boyutlu baskı ile özelleştirilmiş kekleri test etmekte, hazır yemek şirketleri / 

restoranlar basılmış tatlıları sunmaktadır (https://3dfoodprintingconference.com/). Food İnk, dünyada ilk üç 

boyutlu yemek baskısı yapan ve sunan restorandır. Şuan üç boyutlu gıda baskısı, şık fırınlarda ve 

moleküler mutfaklarda genellikle gurme yemekler hazırlamak için kullanılmaktadır (Evli, 2020).  

Gastronomi alanında üç boyutlu (3D) baskıya olan ilginin sebeplerinden biri, restoranlarda kalite kontrolünün 

daha iyi yapılmasına olanak sağlamasıdır. Bu sayede kullanıcılar, dokunmatik ekran paneli üzerinden 
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istedikleri seçeneğe tıklayabilmekte ve kendi gıdalarını basabilmektedir. Kullanılan malzemeler aynı olduğu 

sürece basılan gıdalar da aynı kalitede olacaktır (Kesayak, 2020). Böylece zaman ve emekten tasarruf edilerek, 

yemek pişirme bilgisine ihtiyaç duyulmadan yemek üretimi yapılabilecektir. Diğer sebepler ise üretim, tasarım 

ve besin kontrolünü birbirine bağlaması ve yiyecek verimliliğini arttırmasıdır. Böylece geleneksel gıda üretim 

şekli ve beslenme biçimi değişmekte yerini dijital baskı üretimine ve baskı gıdalara bırakmaktadır. Bugün hala 

geliştirilmeye çalışılan üç boyutlu gıda baskı teknolojisinin sağlık, beslenme, ekonomi, sanayi, sosyal ve 

teknolojik alanda birçok avantajından dolayı gelecekte hayatın her alanında yer alacağı belirtilmektedir (Sun 

vd., 2015; İzdebska ve Tryznowska, 2016; Pitayachaval vd., 2018;  Candoğan ve Bulut, 2021). Literatürde 

üç boyutlu gıda baskı teknolojisiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çeşitli çalışmalara 

rastlanmıştır. Bu çalışmalar; gıda baskı teknolojileri ve gıda tasarımlarının geliştirilmesi, sektöre entegrasyonu 

ve etkileri, hammadde kullanımı,  uygulamaları ve hukuki boyutu konularına odaklanmaktadır (Sun vd., 2015; 

Tran, 2016; Aldanmaz ve Sever, 2017; Lipton, 2017; Pitayachaval vd., 2018; Scheele vd., 2020; Aday ve Aday, 

2020; Candoğan ve Bulut, 2021). 

Buradan hareketle çalışmada üç boyutlu gıda baskı teknolojisine ve baskı ile üretilen gıdalara dikkat çekmek 

ve gastronomi sektörüne olası etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Kavramsal olarak hazırlanan çalışma, 

üç boyutlu gıda baskı teknolojisi ile baskı gıda çeşitlerinin mevcut durumu ve geleceği hakkında gastronomik 

bir bakış açısı ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Gastronomi ve İnovasyon Etkileşimi 

Gastronomi sözcüğü etimolojik olarak mide anlamına gelen Yunanca “gastros”  sözcüğü ile bilgi- kural ve 

düzenleme anlamına gelen “nomos” sözcüklerinden türemiştir. Gerçekte bu sözcük, gıda bilimi ile ilgilidir 

(Zahari vd., 2009:67). Gastronomi,  yemek pişirme ve güzel yemek sanatı olarak tanımlanmakta bilim, estetik 

ve sanat kapsamında ele alınmaktadır (Kivela ve Crotts, 2006). Gastronomi disiplinler arası bir zeminde; 

pişirme teknikleri, beslenme gerçekleri, gıda bilimi, lezzet, tat ve koku uygulamalarını kapsamakta, kültür ve 

yemek arasındaki ilişkiyi de incelemektedir (https://guides.lib.berkeley.edu). Yiyeceklerin üretilmesi, 

hazırlanması, tüketilmesi ve haz alma süreci olarak ifade edilen gastronomi (Hegarty, 2005 akt. Yılmaz, 

2017:172), fizyolojik bir ihtiyaç, ticari bir ürün, kültürel bir olgu, estetik bir değer ve sosyal bir iletişim aracı 

olarak yaşamın her alanında yer almaktadır (Güneş vd. 2018: 77). Özellikle turistik destinasyonlarda yöresel 

yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sunulması rekabet avantajı sağladığından turizm çeşitleri arasında 

gastronomi, önemli bir seyahat motivasyonu ve çekicilik unsuru olarak görülmektedir (Aydoğdu ve Duman, 

2017:4).  

İnovasyon,  Latince “innovatus” sözcüğünden türemiş, Türkçede “yenilik” olarak karşılığını bulmuştur 

(Zengin ve Dursun, 2017: 40). Yenilik, yeni bir fikrin üretilerek yeni bir ürün, süreç veya hizmete sunulmasıdır.  

Değişime neden olan inovasyon, ekonomik bir süreç olup doğası gereği sistemiktir; sistemin tümünde veya 

bazı öğelerinde değişikliğe yol açar, çapraz işlevlidir; kalite sıçraması yaratır ve eski sistemi çiğneyerek 

sistemden ayrılmaya neden olur, uygulama sonrasında ise bir yenilik veya buluş ortaya çıkarır (Kogabayev ve 

Maziliauskas, 2017). Bu nedenle inovasyon; süreklilik, geri dönülmezlik, bütünsellik, kümülatif yapı ve 

belirsizlik özelliğine sahiptir (Vatan ve Zengin, 2014: 514). Başka bir ifadeyle yeni fikir, yeni bir müşteri 

ihtiyacının algılanması veya yeni bir üretim yöntemi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kuruluşların rekabet 

https://guides.lib.berkeley.edu/
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güçlerini artırmalarına ve pazar rekabetiyle yüzleşmelerine olanak tanıyan yeni arayışları temsil etmektedir 

(Vasconcelos vd., 2018). Bu bağlamda Schumpeter (1982) inovasyonu, teknolojik  değişimin ekonomik etkisi 

olarak görmekte ve işletme sorunlarının çözümünde mevcut üretici güçlerin yeni kombinasyonlarının 

kullanılması gerekliliğini ifade etmektedir  (Kogabayev ve Maziliauskas, 2017). Bu kapsamda Schumpeter  

beş çeşit inovasyondan bahsetmektedir. Bunlar; yeni ürün ve üretim yöntemlerinin tanıtımı, yeni pazar 

olanaklarının açılması, hammadde ve diğer girdiler için yeni tedarik olanaklarının geliştirilmesi ve bir endüstri 

için yeni pazar yapılarının yaratılmasıdır. İnovasyonlar arasında radikal olanlar büyük dengeleri değiştirirken, 

adımsal inovasyonlar değişim sürecini tetikleyen sürekli gelişen inovasyonlardan oluşmaktadır (OECD, 2005: 

29; Croitoru, 2012: 137-148 akt., Çakıcı vd., 2016:14). 

Gastronomi sektörü insanların yeme-içme ihtiyacını karşılayan emek- yoğun sektörlerden biridir.  Özellikle 

sektör; ürünler, süreçler ve hizmetler açısından rekabet edebilmek, tüketicilerin  damaklarına ve zevklerine 

hitap edebilmek, sağlıklı yaşam, sağlıklı gıda, güvenli gıda gibi talepleri karşılayabilmek ve farklı deneyimler 

yaşatabilmek için inovatif  uygulamalardan yararlanmaktadır (Portilla-Ramirez vd., 2016:1). Ayrıca bu 

inovatif yaklaşımlar  genellikle iş yükünü azaltmak, işçilik maliyetini düşürmek ve gıda üretim verimliliğini 

artırmak için gıdanın toplu olarak özelleştirilmesinde manuel işlemlerin yerini aldığından sıklıkla tercih 

edilmektedir. Gastronomi sektörüne entegre olarak iş yapma şekline ve hizmet kalitesine de katkı sunmaktadır  

(Sun vd., 2015:28). Gastronomi sektöründe kullanılan inovatif yaklaşımlardan biri üç boyutlu gıda baskı 

teknolojisidir.  

Üç Boyutlu (3D) Gıda Baskı Teknolojisi: Mevcut Duruma Genel Bir Bakış 

Üç boyutlu baskı (3D) teknolojisi, katman katman karmaşık katı formlar oluşturabilen ve katmanları birbirine 

bağlamak için faz geçişleri veya kimyasal reaksiyonlar uygulayabilen dijital olarak kontrol edilen robotik bir 

yapım sürecidir (Sun vd., 2015:28). Başka bir ifadeyle katı serbest biçim veya eklemeli (katmanlı) üretim 

olarak isimlendirilmekte ve bilgisayarlı üç boyutlu katı bir modelden birikmiş katmanlar vasıtasıyla fiziksel 

yapılar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu tekniğin en önemli avantajı; kalıp, fikstür, kesme aleti ve soğutucu 

olmadan karmaşık bir model oluşturabilmesidir (Pitayachaval vd., 2018:1). Üç boyutlu baskı teknolojisi 

endüstriyel ürünlerden, tıp bilimine kadar birçok sektörde aktif olarak kullanılmaktadır (Gökiş, 2018). Son 

yıllarda ise yaşamak için elzem olan gıdanın baskısında kullanılmakta ve gastronomi sektörüne yön 

vermektedir. 

Mevcut gıda baskı sürecinin başlangıcında dijital ortamda üç boyutlu bir model tasarlanmakta, bu dijital model, 

dilimleme yazılımıyla, tek tek katmanlarına ayrılmakta ve baskı için gerekli kodlar üretilmektedir. Üretilen bu 

kodlar, üç boyutlu yazıcıya yüklenmekte daha sonra istenilen uygun bir gıda seçilmekte ve baskı yapılmaktadır 

(Aydın vd., 2019:2). Bugüne kadar üç boyutlu gıda baskısında pudra şekeri, tahıllar, çikolata, et jelleri, 

kurabiye hamurları, peynir olmak üzere farklı gıdalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Scheele vd., 2020: 

2). Üç boyutlu gıda baskıda kullanılan temel malzemeler yazdırılabilir,  yazdırılamaz ve alternatif gıdalar 

olarak üçe ayrılmaktadır.  

Yazdırılabilir gıdalar; çikolata, humus ve peynir gibi hidrojel yapıdakiler olup bunlar yazıcıda düzgün şekilde 

basılmaktadır. İlave olarak nişasta, şeker ve patates püresi gibi gıdalar yazıcıda toz formunda 
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yazdırılabilmekte,  makarna hamuru da baskı olarak üretilebilmektedir. Bu tür üretilen baskı gıdalara daha 

sonra ısıl işlem uygulanmaktadır.  

Yazdırılamaz gıdalar; et, pirinç, sebze ve meyvelerdir. Bu gıdaları yazdırabilmek için hidrokolloid katkılar 

(transglutaminaze ve ksantan gum) ilave edilmekte böylece farklı geometrik şekiller ve yeni formüller 

basılabilmektedir. Bu baskı gıdalara kızartma, fırınlama ve buharda pişirme işlemleri uygulanmaktadır. 

Alternatif gıdalara ise; böcek tozu ve yosun  örnek olarak verilmektedir. Özellikle böcek tozu geleneksel etin 

yerini alacaktır (Aldanmaz ve Sever, 2017; İzdebska ve Trayznowska, 2017:34).  

Üç boyutlu gıda yazıcıları; kartezyan koordinat sistemi, sinterleme/dağıtma üniteleri ve kullanıcı ara yüzden 

oluşmaktadır. Bu sayede gıda bileşenleri bilgisayarlı bir tasarım modellemesiyle bir plan dahilinde bir 

noktadan ve tabakadan tabakaya sinterlenebilmekte/ çöktürülebilmektedir. Böylece sadece geleneksel gıda 

üretimi için değil yeni gıda üretimi ve gıdaları kişiselleştirmek için; en az dört işlem (ölçme, dağıtma, 

karıştırma ve pişirme) yapılabilmektedir (Aldanmaz ve Sever, 2017). Şekil 1’de restoranlarda kullanılan üç 

boyutlu  gıda baskı aracı görseline yer verilmiştir. 

  

Şekil 1: Üç boyutlu gıda baskı aracı (www2.deloitte.com). 

Üç boyutlu gıda baskısında; erimiş biriktirme imalatı (sıcak eriyik ekstrüzyonu), seçici sinterleme teknolojisi,  

toz yatağı bağlayıcı jeti ve mürekkep püskürtmeli yazıcı geçerli olan teknolojilerdir. Üç boyutlu gıda baskısı 

için erimiş biriktirme imalatı en çok tercih edilen teknoloji olup bu baskıya en uygun gıda çikolatadır. İlave 

olarak yumuşak yapıdaki gıdalar  (şekerleme, hamur, hindi eti vb.) basılabilmektedir. Seçici sinterleme 

teknolojisi, toz parçacıklarının katman katman eritilmesine (katmanlı yığın) dayanmaktadır. En yaygın şekil 

verilen gıdalar, şekerden zengin toz gıdalar ve yağ içerikli gıdalardır. Toz yatağı püskürtmeli bağlayıcı, düzgün 

bir toz tabakasının uygulanmasını ve sıvı bağlayıcı spreyler kullanılarak birleştirilmesini içermektedir.  

Mürekkep püskürtmeli yazıcı teknolojisinde ise yenilebilir mürekkep kullanılmakta, düşük akışkanlı gıdalar 

(sıvı hamur, çikolata, peynir, şekerleme,  jeli et, macunu, reçel) tercih edilmektedir. Kekler, çerezler ya da 

hamur işleri gibi yenilebilir baskı gıdalar, üretimden önce kalıplanarak katmanlı bir yapıya dönüştürülmektedir  

(İzdebska ve Trayznowska, 2017: 34; Aldanmaz ve Sever, 2017). Şekil 2’de üç boyutlu gıda baskısında geçerli 

olan teknolojilerle üretilmiş gıda görselleri verilmiştir.  
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Şekil 2: Sırasıyla sıcak eriyik ekstrüzyonu, seçici sinterleme-katmanlı yığın-, toz yatağı bağlayıcı jeli, 

mürekkep püskürtmeli yazdırma tekniğiyle üretilmiş gıdalar (Aday ve Aday, 2020). 

Yiyecek sentezleyici olarak adlandırılan temel gıda yazıcı konsepti, kullanıcı gereksinimlerine göre yemekleri 

sentezleyebilen bir “kopyalama makinesi” olarak ilk kez 1960'larda Star Trek: The Original Series filminde 

ekrana gelmiştir. Konsept, kullanıcıların anında kişiselleştirilmiş yemekler yapma ve heyecan verici yemek 

tasarımlarını çoğaltma isteklerini ortaya koymaktadır. Yaklaşık  on yıl önce tasarlanan ilk nesil gıda yazıcı 

tasarımları ve prototipleri ise günümüzde kamuya açık hale gelmektedir (Sun vd., 2015:28). Üç boyutlu gıda 

baskısı ile amaç; sadece yeni gıda üretimi değil, gıdaya yeni yapısal formlar kazandırmak ve besin içeriğini 

arttırarak besleyici değerine katkı sağlamaktadır (Aldanmaz ve Sever, 2017). Bu temel amacın yanı sıra yeni 

yemek konseptleri ile gastronomi sektörü ve insanlık  için birçok yarar gözetilmektedir.  

Gastronomi Sektöründe Üç Boyutlu Farklı Gıda Konseptleri- Etkileri ve Geleceği 

Günümüzde nüfusun artması, savaşlar, iklim değişiklikleri, susuzluk,  göç vb. nedenlerle gıda ve tarım 

konularına farkındalık artmakta gelecekte artan gıda ihtiyacını karşılamak, sağlıklı beslenmek ve gıda 

güvencesi için  inovatif  konularda çalışmalar hızlanmaktadır (Akdağ vd., 2019). Özellikle üç boyutlu baskı 

ürünlerinde çeşitliliği artırma çalışmaları da devam etmektedir (Evli, 2020). Bu başlık altında gastronomi 

sektöründeki üç boyutlu gıda tasarımlarına ve çeşitlerine ait inovatif yaklaşımlardan bazı örneklere yer 

verilmektedir. Bu örnekler üzerinden ve akademik çalışmalar temelinde üç boyutlu gıda baskı çeşitlerinin 

mevcut durumu, etkileri ve geleceği değerlendirilmektedir. 

Baskı gıda tasarımcıları fark yaratmak adına farklı konseptlerde (hammadde, form, yapı, baskı tekniği vb.) 

gıda baskı çeşitleri ortaya çıkarmaktadır. Bu konseptlerden biri  Elzelinde van Doleweerd tarafından gıda 

israfını önlemek amacıyla geliştirilmiştir. Konsept kapsamında; yemek atıklarından hazırlanan macunumsu bir 

materyal ile üç boyutlu bir yazıcıdan  iki boyutlu geometrik şekiller basılmakta basılan bu gıdalar pişirildikten 

veya kaynatıldıktan sonra yenilebilir hale gelmektedir. Tabak, çanak gibi ekipmanlar için de bu baskı tekniği 

kullanılmaktadır. Yenilebilir ekipman baskısı ile ambalaj atıklarının israfı da engellenebilmektedir.  Konseptin 

gıda israfına en önemli katkısı sadece yemek atıklarıyla hazırlanması ve başka bir gıdaya gereksinim 

duyulmamasıdır. Hazırlanan bu baskı gıdalar hem etkileyici bir görünüme sahip olmakta hem de lezzetli ve 

hijyenik olmaktadır (Gökiş, 2018; Aday ve Aday, 2020). Ancak atık gıda konsepti yine de hijyen endişesi başta 

olmak üzere çeşitli endişeleri (gıda zehirlenmesi, atık gıda bileşenlerinin bilinmezliği, sağlık sorunları vb.) 

akla getirmektedir. Bu konseptle artan gıdalar iştah açıcı formlara dönüşerek gıda israfını dolayısıyla açlığı 

önlemeye yönelik tasarımlar olarak umut vaat etmektedir. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, bugün dünyada gıda 

israfının büyüklüğünü yaklaşık 1,3 milyar ton olarak açıklamaktadır. Bu hesaba göre dünyada 821 milyon 

insanın açlık sınırında yaşadığı ve israf edilen 1,3 milyar ton gıda ile bu insanların 3 kez doyurulabileceği 

belirtilmektedir. Türkiye’deki gıda israfının ise milli gelirin yaklaşık % 15’i olduğu ve israf bedelinin yıllık 

500 milyar liraya yaklaştığı bildirilmektedir  (https://iktibasdergisi.com/). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü, 2050 yılına kadar küresel nüfusun 9 milyara ulaşacağını ve tarımsal üretimin herkese gıda 

sağlayamayacağını belirtmektedir. Bu nedenle atık gıdalarla yapılan gıda baskıları sürdürülebilir gıda için de 

önem arz etmektedir (Gümüş, 2018).  Kısaca üç boyutlu baskı gıdaların gelecekte artan gıda ihtiyacına 

https://iktibasdergisi.com/
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alternatif bir çözüm olacağı öngörülmektedir (Tran, 2016; Kesayak, 2020). Şekil 3’de yemek atıklarından 

oluşturulmuş baskı gıda görselleri verilmiştir. 

    

Şekil 3: Yemek Atıklarından Oluşturulmuş Baskı Gıdalar (Gökiş, 2018) 

Hollandalı gıda tasarımcısı Chloé Rutzerveld tarafından geliştirilen yeni ve farklı baskı gıda konseptlerinden 

“Edible Growth” (yenilebilir büyüme), baskı yoluyla üretilen yaşayan atıştırmalıklar olarak adlandırılmaktadır.  

Bu baskı gıda tasarımı, içine çeşitli tohumlar (mantar, bitki vb.) yerleştirilmiş bir hamurdan özel olarak basılan 

bir dış kılıfa sahiptir. Üç boyutlu olarak basılan dış kılıftan 3- 5 gün sonra filizlenen bitkiler çıkmaktadır. Bu 

filizlenme sürecinde maya içerisindeki katı, sıvıya dönüşmekte ve bitkilerin büyümesi sağlanmaktadır. Kılıfın 

delikli yapısı da büyüyen organizmaların dışarı çıkmasına izin vermektedir. Bu gıda baskı üretim süreci diğer 

baskı gıdalardan oldukça farklıdır. Üç boyutlu yazıcılarda basılan diğer gıdalar genel olarak toz, macun veya 

püre haline getirilerek yazdırılmakta ve besin değeri (sebze, meyve vb.) kaybı büyük olmaktadır. Oysa bu yeni 

konseptte, bitkiler yazdırılmamakta doğal olarak yetişip büyüyebilecekleri bir ortam üç boyutlu baskı yoluyla 

basılmaktadır. Böylesi gıda baskılarında  tüm besin değeri korunarak insanların sağlıklı beslenmelerine katkı 

sunulmaktadır. Kısacası bu baskı gıda tasarımı; yenilebilir bir ekosistem ile organik üretim ve zengin besin 

çeşitliliği sunmaktadır.  (www.oggusto.com). Şekil 4’de edible growth konsepti ile üretilen yaşayan 

atıştırmalık görsellerine yer verilmiştir. 

    

Şekil 4: Yaşayan Atıştırmalıklar (www.oggusto.com). 

Son yıllarda sağlık ve sağlıklı yaşam toplumsal ve kişisel değerlerin başında gelmekte, sağlıklı yaşam için 

sağlıklı gıdalar ve diyetler önem kazanmaktadır. İnsanların beslenme konusunda bilgi ve farkındalıklarının 

artmasıyla kişiselleştirilmiş beslenme konseptine olan ilgi de artmaktadır. Kişiselleştirilmiş gıda hazırlamak 

pahalı, karmaşık, yavaş ve el yapımı olduğu için zordur (Aday ve Aday, 2020). Bu nedenle insanların vücut 

tipine ve sağlık durumuna uygun kişiselleştirilmiş beslenme konsepti, üç boyutlu gıda baskı teknolojisi ile 

entegre edilmektedir. Böylece kullanıcılar hem basılan gıdanın besin bileşimini ve kalorisini 

hesaplayabilmekte hem de ara yüz aracılığıyla istenilen besin bileşimlerini seçilebilmekte ve kendi beslenmesi 

üzerinde daha iyi kontrol sağlayabilmektedir. Ör: Dominos pizza resmi web sitesinde kendi pizzanızı yaratın 

seçeneği ile bu konsepti kısmen uygulamaktadır. Kişiye özel beslenme hazırlanırken kişisel ve sosyal tercihler 
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çevrim içi bilgilere göre belirlenebilmektedir. Bu kapsamda öncelikle farklı kullanıcıların gereksinimlerine 

göre besin içeriklerine yönelik beslenme planlaması yapılmaktadır. Daha sonra reçete tasarımı, baskı hacmi, 

üç boyutlu model tasarımı ve lezzet tercihine dayalı üretim planlanmaktadır. Bu aşamada beslenme 

programında listelenen besin içeriklerine ulaşmak için tarif tasarımını ve baskı hacmi kontrolünü ayarlamak 

gerekmektedir. Böylece kişiselleştirilmiş gıda baskısı gerçekleşebilmektedir. Bu durum kişiselleştirilmiş 

tedarik zinciri yapısını ortaya çıkarmaktadır. Şekil 5’de kişiselleştirilmiş gıda tedarik zinciri verilmiştir. Şekil 

5’te görüldüğü üzere bir e-ticaret platformu altında, tüketiciler gıda tasarımlarını yapılandırabilmekte ve 

yakındaki bir basım tesisini kullanarak gıda baskısı yapabilmektedir. Tasarımdan pazara sıfır teslim süresine 

ulaşmak için, çok sayıda yenilikçi gıda tasarımı web sitesi ve mobil uygulama, kullanıcılara özelleştirilmiş 

gıda ürünleri tasarlama ve sipariş etme konusunda destek olmaktadır. Kısacası üç boyutlu gıda baskı teknolojisi 

ile gıda tedarik zincirleri yeniden yapılanacaktır  (Sun vd., 2015:35-36). 

 

Şekil 5: Kişiselleştirilmiş gıda tedarik zinciri (Sun vd., 2015:36). 

Ayrıca kişiselleştirilmiş beslenme konsepti kapsamında üç boyutlu gıda baskısı ile üretilen bitki bazlı etler 

sayesinde vegan beslenmenin de ortadan kalkacağı öngörülmektedir (Kesayak, 2020). Alt-steak olarak 

adlandırılan ilk bitki bazlı etin, normal et üretimine göre %95 sürdürülebilir olduğu ve 2021 yılından itibaren 

yaygınlaşacağı beklenmektedir (Kılınç, 2020). Şekil 6’da ilk bitki bazlı et görseline yer verilmiştir. 

 

Şekil 6: Bitki bazlı et (Kılınç, 2020).  

Özellikle “Disfaji” gibi kas ve sinir probleminden kaynaklı yutma güçlüğü çeken yaşlı kişilerde, viskozitesi 

düşük yumuşak gıdaların hazırlanması zordur ve bu gıdaların görsel çekiciliği de yoktur. Üç boyutlu gıda 

baskıları ile şekilsiz püreler fantastik şekilli gıdalara dönüşmekte, yutkunma zorluğu olan kişilerde gıda alımını 

kolaylaştırdığı gibi yeme isteğini de arttırmaktadır (Tan vd, 2018: 1). Lipton çalışmasında (2017), üç boyutlu 

gıda baskı teknolojisinin kişilere bilişsel bir yük olmadan kendilerine özel gıdaları hazırlayabilmelerine katkı 

sağladığını belirtmektedir. Kişiselleştirilmiş gıdalarla gıdanın kalitesi ve yararlığı da arttırabilmektedir. Bu 

konuda yapılan mevcut çalışmaların kısa vadede gıdanın sanatsal kalitesini, uzun vadede tüketici sağlığını 

iyileştirmeye odaklandığı  ifade edilmektedir (Lipton, 2017). Bu gelişmelere bakıldığında besleyici ve 

kişiselleştirilmiş yemek menüleri oluşturmak ve bireysel özerklik gibi unsurlar gastronomi sektörü için önemli 
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görülmekte ve müşteri memnuniyetine katkı sağladığı  düşünülmektedir (Sun vd., 2015; Lipton, 2017).  Şekil 

7’de restoranlarda  üç boyutlu gıda baskı teknolojisiyle kişiselleştirilmiş gıda üretim süreci görseli verilmiştir. 

 

Şekil 7: Restoranda üç boyutlu kişiselleştirilmiş yemek üretim süreci (Lipton, 2017). 

Bu bilgiler ışığında üç boyutlu gıda baskı teknolojisinin gastronomi sektörüne etkileri/avantajları şöyle 

sıralanmaktadır  (İzdebska ve Trayznowska, 2017:36): 

Kişiselleştirilmiş yemek hazırlama imkanı, 

Tercih edilen gıda bileşenlerini bireysel diyete uyarlama,  

Tüketiciler arasında kullanılmayan veya popüler olmayan yeni bileşenleri (pancar, böcek, yosun vb.) kullanma,  

Yemek hazırlamanın kolay ve basit olması,  

Aynı anda kişiye özel estetik ve işlevsel özellikte yemek yapabilmek,  

Yeni gıda dokuları oluşturabilmek (karmaşık, fantastik, geometrik vb), 

Gıdalara daha uzun raf ömrü sağlamak,  

Ulaşım kolaylığı (dünya veya uzay (NASA), 

Yemek ve sanatsal tasarımlar yaratmak için yeni fırsatlar sunmak (mutfak sanatı eserleri yaratmak), 

Kişisel yemek tasarlama yeteneği – gıda tasarımcısı olmayı sağlamak, 

Ekonomik ve verimli toplu kişiselleştirme tekniği sunmaktadır.  

Deloitte şirketi (140 ülkede 150.000 çalışanı bulunan dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim 

danışmanlığı şirketi) gastronomi sektörünün hedef ve koşullarına bağlı olarak üç boyutlu gıda baskısında 

izleyebilecekleri dört yol açıklamaktadır. Bu yollar: (www2.deloitte.com): 

Yol: Durağanlık: Şirketlerin tedarik zincirleri ya da ürünlerinde radikal değişikliklere gitmemeleri sebebiyle 

tedarik zincirlerindeki mevcut ürünlerin değer sunumunu iyileştirmek için üç boyutlu gıda baskı teknolojisini 

keşfetmeleri, 

Yol: Tedarik Zinciri Gelişimi: Şirketlerin, sundukları ürünleri geliştirmek için potansiyel bir dönüşüm aracı 

olan üç boyutlu gıda baskı teknolojisinin sunduğu ölçek ekonomisinden yararlanmaları, 

Yol: Ürün Evrimi: Şirketlerin, ürünlerine yenilik getirmek için üç boyutlu gıda baskı teknolojisinin sunduğu 

kapsam ekonomisinden yararlanmaları, 

Yol: İş Modeli Gelişimi: Şirketlerin, yeni iş modellerinin peşinde hem tedarik zincirlerini hem de ürünlerini 

değiştirmeleri olarak sıralanmaktadır. 

Bugün üç boyutlu gıda yazıcıları lezzetli yemekler üretememekte ancak gelecek için sürdürülebilir gıda ve 

sağlıklı beslenme vaadi sunmaktadır.  Gıda sektöründe üç boyutlu baskı teknolojisi ile fark yaratmak isteyen 

işletmelerin gıda güvenliği,  regülasyonlar ve hammadde bulunurluğu gibi konulara eğilmeleri gerekmektedir. 

Gelecekte çeşitli tat, şekil ve renklerde basılan gıdalarla mutfak profesyonelleri mutfak yaratıcılığına ve yeni 
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gıda geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Taze gıdaların raf ömrü kısa olduğundan  üç boyutlu basılan gıdaların 

raf ömrü arttırılacak  yaklaşık  30 yıl olacaktır. Basılan gıdaların porsiyon boyutları ve içerikleri yeterli ve 

dengeli beslenmeyi  kontrol altında tutabilecektir. Böylece malnütrisyon (enerji ve besin öğesi yetersizliği) 

olarak bilinen yetersiz beslenmeyi elimine edecek,  malnütrisyona bağlı  gelişen obezitenin önlenmesine de  

katkı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra gıdaların çoğu evde basılacağından nakliye maliyeti ve nakliyenin 

çevreye olumsuz etkileri azalacak ve üretilecek fazla gıdaya ihtiyaç olmadığından tarım ve hayvancılık sektörü 

değişecek (hayvan refahı, karbon salınımı vb.) bu durum iklim değişikliğini de azaltacaktır (Tran, 2016; 

Gümüş, 2018; www2.deloitte.com).  

Üç boyutlu gıda baskı teknolojisi ile yakın gelecekte kişilerin günlük besin öğesi ihtiyaçlarını içeren 

kişiselleştirilmiş yemeklerin restoranlarda veya evlerde kolayca hazırlanabileceği öngörülmektedir. Bu 

kapsamda bireyler sağlıklı yemeklerini kendi mutfağının rahatlığında, market alışverişi yapmadan, besin 

etiketlerine bakmadan veya her öğünün kaydını tutmadan özelleştirebilecek ve basabilecektir. Hatta önceden 

programlanmış ve basılmış yemekler, kişiler eve gelmeden hazır olacaktır. Böylesi bir durumda aşçıların ve 

aşçılık mesleğinin ortadan kalkacağı beklenmektedir. Özellikle gıda baskısı evlerde yapılmaya başlandığında 

dışarıda bir şefin elinden yemek yemek lüks olacaktır  (Tran, 2016: 862; İzdebska ve Trayznowska, 2017).  

Üç boyutlu gıda baskı teknolojisinin olumlu etkilerinin yanı sıra yaygınlaştıkça yaşanabilecek bazı 

dezavantajları da dile getirilmektedir. Bunlar; etik ve hukuki sorunlar, fikri mülkiyet hakları, gıda etiketleme, 

güvenlik, tasarım- üretim ve besin kontrolünde entegrasyon gibi sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır (Tran, 

2016). Bu sorunların giderilmesi için hem disiplinlerarası bir zeminde hem de ilgili alanlarda yürütülecek 

çeşitli çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Sonuç 

Üç boyutlu gıda baskı teknolojisi karmaşık gıda tasarımlarının gerçekleştirilmesinden kişiselleştirilmiş yemek 

hazırlamaya,  tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasından gıda güvencesine (gıda güvenliği de dahil) kadar 

gastronomi sektöründe birçok yeniliği vaat etmektedir. Henüz gelişme aşamasında olan üç boyutlu gıda 

teknolojisinin en önemli avantajı, karmaşık ve fantastik gıda modeli üretme ve benzersiz desen tasarlama 

yeteneğidir.  

Üç boyutlu gıda baskı teknolojisi, dijital üretim sürecini kapsadığından dijitalleşen gastronomi ile gelecekte 

geleneksel yemek hazırlama yöntemi ve sunumu değişecek, bu değişim gastronominin tüm boyutlarını 

etkileyecektir. Üç boyutlu basılan gıdaların albenisi (renk, şekil, doku, tat) ve toplu beslenmenin 

kişiselleştirmesi gibi avantajlar baskı gıdalara olan talebi arttıracak gastronomi sektörü talebi karşılamak için 

çikolata, kahve, hamburger, dondurma gibi çoğu gıda ürününü kişiye özel yeniden tasarlayacak ve basacaktır. 

Kısacası gelecekte gıda baskı teknolojisi müşterilerin önüne kurulacak ve müşteri istediği içeriği yemeğine 

ilave ederek baskı yoluyla üretebilecektir.  

Üç boyutlu gıda sektörünün gastronomi sektörüne entegrasyonu; üretim verimliliğini arttıracak, işçilik 

maliyetini düşürecek, iş yükünü azaltacak ve gıda üretiminin kalite ve verimliliğini arttıracaktır. Restoranların 

hizmet şekli ve kalitesi de değişeceğinden kullanıcı tercihlerinin yanı sıra kullanılacak hammaddelerin üretim 

yeteneklerinin de daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Toplumda üç boyutlu baskı gıdalara yönelik 
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oluşan/oluşacak endişelerin çözümünde mutfak profesyonelleri, beslenme uzmanları, mühendisler ve sektör 

temsilcileri birlikte çalışmalıdır.  Böylece gelecekte hem gastronomi sektörü gelişen teknolojilerin gerisinde 

kalmayarak sürdürebilir olacak hem de artan gıda ihtiyacına alternatif çözüm olarak sunulan gıda baskı 

teknolojisinin sürdürebilirliği gıdanın sürdürebilirliğine zemin oluşturacaktır. Sonuç olarak üç boyutlu baskı 

teknolojisi, gelecekte insanların beslenme şeklinin temelini oluşturacaktır.  
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ÖZET 
İletişimin dijitalleşmesi ve çevrimiçi toplulukların yaygınlaşması, nadir hastalıklar hakkında bilgi transferi ve 

toplumsal farkındalık yaratma aşamasında dönüşüme katkı sağlamaktadır. Söz konusu ağlar hasta, hasta 
yakınları ve sağlık personeli arasındaki iletişimin yanı sıra toplum ile iletişimi güçlendirerek nadir hastalıklar 

odağında toplumsal farkındalık yaratılması konusunda işlev üstlenebilmektedir. Nadir hastalıkların literatürde 

çoğunlukla sağlık bilimleri çerçevesinde ve medikal tedavi ekseninde ele alındığı görülmektedir. Tedaviye 
erişimin hayati önem taşıdığı yadsınmamakla beraber, nadir hastalıklar odağında sosyal bilimler alanında 

yürütülecek akademik araştırmaların, toplumsal farkındalık yaratmak ve hasta ve hasta yakınlarının bilgi ve 

deneyime erişebilmesi adına faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, araştırma; sosyal medya 

platformlarının nadir hastalıklar ekseninde belirlenen hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanı olmak üzere üç 
farklı aktör açısından oynadığı rolü açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma çerçevesinde, Facebook, 

Twitter ve Instagram’dan oluşan sosyal medya platformlarında “nadir hastalıklar” anahtar sözcüğü ile tarama 

yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda, son bir yıl içerisinde aktif olduğu gözlenen ve erişime açık içeriklere 
sahip sosyal medya hesapları araştırma örneklemine dahil edilmiş, mevcut içerikler söylem analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Medya metinlerinde toplumsal koşullara ve dilin bu koşullardaki işleniş biçimine bağlı olarak 

söylem analizi, toplumsal sorunlara işaret etmesi, toplumu ve kültürü yapılandırması, metin ve toplum 
arasındaki bağı açıklamaya ve yorumlamaya olanak sağlaması bakımından bu araştırmaya katkı sağlamaktadır.  
Araştırma, sosyal medya platformlarında oluşturulan çevrimiçi toplulukların, iletişim ve etkileşimdeki coğrafi, 

kültürel ve ekonomik sınırlılıkların aşılabilmesi adına taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda 

dijital sosyal ağların hasta, hasta yakınları ve sağlık personeli arasındaki etkileşimi ve dayanışmayı 
güçlendirerek doğru ve güncel bilginin yayılmasında rol oynadığı görülmüştür. 
 
Anahtar sözcükler: Sosyal medya, dijital platformlar, çevrimiçi topluluklar, nadir hastalıklar, dijital iletişim.  
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ÖZET 
Küreselleşen dünyada endüstri ve teknolojideki hızlı gelişmeler beraberinde kirletici unsurların hızla artmasına 

neden olmuştur. Bu kirletici unsurlardan çevrenin çeşitli bileşenleri hava, su, toprak gibi payına düşeni almış 
ve maalesef tükenmez olarak bildiğimiz kaynakların giderek kirlenmesine, tahrip edilmesine ve tükenmesine 

neden olmuştur. Tükenmez diye düşünülen birçok kaynakta geri dönülemeyecek bir sürece girmiştir. 

Canlılığın kaynağı olan su ise bunun en önemli öznesidir. Bu çalışma ile geleceğin öğretmenleri olacak olan 
öğretmen adaylarının bu konuda farkındalıklarını belirlemek için “Su Farkındalık Ölçeği” geliştirmeyi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, alan yazında su ve çevre eğitimi konularında çalışma yapan kurum ve kuruluşların 

raporları, alan yazındaki makaleler ve tezlere ulaşıp değerlendirilmiştir. Bu kaynaklardan anahtar kavramlar 

çıkarılmıştır. Bu anahtar kavramlardan yola çıkılarak ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Araştırmacılar 
tarafından başlangıçta Doğru-Yanlış maddeler olarak ele alınan ölçek, 4 alan uzmanı araştırmacının görüşleri 

doğrultusunda yeniden yapılandırılarak, Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), 

Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) olarak güncellenmiştir. Öğretmen adaylarına uygulamadan önce 
anlaşılabilirlik ve dil bilgisi bakımından Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman bir öğretim elemanından da 

dilin doğru kullanımı açısından görüş alınmıştır. Ölçme aracının uygulama süresini ve öğrenciler tarafından 

anlaşılırlığını ölçmek için 5 öğrenci ile deneme uygulaması yapılmıştır. Ölçeğin nihai formu eğitim 
fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına uygulanarak, toplanan veriler 

doğrultusunda ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda alfa güvenirlik 

katsayısı .75 olarak hesaplanmıştır. Bu analizler neticesinde “Su Farkındalık Ölçeğinin” geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı olduğunu söylenebilir. 
 
Anahtar Kavramlar: Su Farkındalık Ölçeği, Öğretmen Adayları, Bilinçlilik, Geçerlilik, Güvenirlilik 

 
WATER AWARENESS SCALE VALIDITY RELIABILITY STUDY 

ABSTRACT 

In the globalizing world, rapid developments in industry and technology have brought polluting elements with 
them. Among these pollutants, various components of the environment have taken their share, such as air, 
water, and soil, and unfortunately caused the endless resources we know to become increasingly polluted, 
destroyed and exhausted. It has entered an irreversible period in many sources that are thought to be 
inexhaustible. Water, which is the source of life, is the most important subject of this. In this paper, it was 
aimed to develop a "Water Awareness Scale" in order to determine the awareness of pre-service teachers who 
will be the teachers of the future. For this purpose,  the reports of institutions and organizations working on 
water and environmental education, articles and theses in the field have been accessed and evaluated. Key 
concepts have been derived from these sources. Based on these key concepts, scale items were created. The 
scale, which was initially considered as True and False items, was restructured in line with the views of 4 field 
experts and updated as Strongly Disagree (1), Disagree (2), Undecided (3), Agree (4) and Strongly Agree (5) 
by the researchers. Before the application, the pre-service teachers were consulted in terms of understandability 
and grammar in terms of correct use of the language from an expert instructor in the field of Turkish Language 
and Literature. In order to measure the application time of the measurement tool and its comprehensibility by 
the students, a trial application was conducted with 5 students. The final form of the scale was applied to pre-
service teachers studying in various departments of the education faculty, and the validity and reliability 
analyzes of the scale were made in line with the collected data. As a result of the analysis, the alpha reliability 
coefficient was calculated as .75. It can be said that the "Water Awareness Scale '' is a valid and reliable 
measurement tool. 
 
Keywords: Water Awareness Scale, Pre-service Teachers, Awareness, Validity, Reliability  
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM 

TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ 
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 Pamukkale Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Denizli. 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 

(2018) (İlkokul ve Ortaokul 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) dokümanında bulunan 302 kazanım Bloom 

taksonomisinde bilişsel süreç boyutlarının hangi basamağında yer aldığının belirlemektir. Çalışma, nitel 
araştırma modelinden doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bilişsel alan basamakları “Hatırlama, 

Anlama, Uygulama, Analiz, Değerlendirme ve Yaratma” temaları ele alınarak kazanımlar araştırmacılar 

tarafından bağımsız olarak incelenmiş̧ ve sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan kazanımlar hem tüm sınıflar 

düzeyinde ayrı ayrı hem de program genelinde ele alınarak bulgularda yer almıştır. Çalışmanın sonucunda 
hatırlama düzeyinde 1, anlama düzeyinde 127, uygulama düzeyinde 33, analiz düzeyinde 65, değerlendirme 

düzeyinde 31,  yaratma düzeyinde 30 ve duyuşsal düzeyde 15 kazanım yer almaktadır. 2018 Fen Bilimleri 
Öğretim Programında bilişsel düzeyde kazanımları yenilenmiş bloom taksonomisine göre sınıflandırdığımızda 
kazanımların en çok  anlama  basamaklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi ilerledikçe konu merkezli 

bir program tasarlandığı söylenebilir. Kazanımlar sınıflandırılırken soyut ve nasıl ölçüleceği belirli olmayan 

kazanımlara rastlandığı gibi birden çok fiili içeren binişik kazanımlara da rastlanmıştır. Ayrıca kazanımlar 

öğretim programlarının temel ilkelerinden basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ilkeleri göz önüne 

alınarak tasarlanmadığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretim Programı, Kazanımlar, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Bİlişsel 

Alan. 

 
INVESTIGATION OF 2018 ELEMENTARY SCIENCE EDUCATION CURRICULUM 

OBJECTIVES ACCORDING TO THE REVISED BLOOM TAXONOMY 

ABSTRACT 

The purpose of this study, published by the Ministry of Education in 2018 Elementary Science Curriculum 
(Primary and Secondary School 3, 4, 5, 6, 7 and 8th Grades) of documents found 302 objectives is to determine 
at what dimension of the cognitive processes that take place in the revised Bloom taxonomy. The study was 
carried out through document analysis from the qualitative research model. Cognitive processes were examined 
by researchers independently and classified by taking into account the themes of "Remember, Understanding, 
Application, Analysis, Evaluation and Creation". The classified objectives were taken into consideration both 
separately at the level of all classes and throughout the program and were included in the findings.At the end 
of the study, there are 1 at the recall dimension, 127 at the comprehension dimension, 33 at the application 
dimension, 65 at the analysis dimension, 31 at the evaluation dimension, 30 at the creation dimension and 15 
at the affective dimension. When we classified the objectives at the cognitive processes according to the 
renewed bloom taxonomy in the 2018 Elementary Science Curriculum, it was found that the objectives were 
mostly at the comprehension dimension. It can be said that when the grade level increases, a subject-centered 
program is designed. While classifying the outcomes, there are both abstract and unclear objectives, as well as 
overlapping objectives involving more than one verb. In addition, it can be said that the outcomes are not 
designed by considering the basic principles of the curriculum, from simple to complex, from known to 
unknown. 

Keywords: Science Education Program, Outcomes, Revised Bloom's Taxonomy, Cognitive Processes 
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YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELECEĞİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME 
 
 

Tuğba Aydın Öztürk  
 

 Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye 
 

 
ABSTRACT 

Kültür, sanat ve tasarım alanındaki üretimleri kapsayan yaratıcı endüstriler doğası gereği diğer sektörlere 
kıyasla her zaman ekonomik olarak daha kırılgan ve toplumsal olarak daha komplikedir. Bu sebeple bu 

sektörlerde çalışan üreticiler risk faktörlerine karşı daha açıktır. Daha en başından mesleklerin 
tanımlanmasındaki zorluklar, hukuki ve yasal hakların uygulanmasındaki yetersizlikler, bilindik mesai 
saatlerinin dışında bir iş yapma biçimine sahip olunması gibi çok sayıda unsur bir araya gelir ve sosyal 

güvencesi kaygan bir zemine oturan bir ilgi, uğraş dalı ya da meslek dalları karşımıza çıkmış olur. U. Beck 

modern çağdaki risk faktörlerini tanımlarken; toplumda bazı grupların daha az dikkate alındığını (ya da 
neredeyse hiç alınmadığını) toplumsal eşitsizliklerin keskinleştiği ihlallerin seçici olması ile açıklar. Bu fikir 

de akıllara pandemi gibi öngörülemez bir kriz ortamında ekonomik, sosyolojik ve psikopolitik açıdan 

anlaşılması ve ilgilenilmesi zaruri bir endüstriyi işaret eder: Yaratıcı endüstriler ve bu sektörlerde çalışan 

yüzbinlerce kişinin aileleriyle birlikte bugünün şartlarını kavrama ve geleceğin belirsizliği arasında kendilerine 
yön bulma çabasına. 
 
 
Keywords: Yaratıcı Endüstriler, Pandemi, Risk Toplumu 
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KAHRAMANMARAŞ’IN KÜLTÜREL KİMLİK DEĞERLERİ 
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*1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 

Çanakkale, Türkiye. ORCID ID: 0000-0003-2713-1580 
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Çanakkale, Türkiye. ORCID ID: 0000-0002-0104-5994 

ÖZET 

Kent kavramı kentte yaşayan insanları çevreleyen sınırlara sahip ve bu sınırlar içinde yaşayanlardan etkilenen 

tüm değerlerin birleşimini içermektedir. Kent, sürekli değişen ve işleyen bir yapıdır. Bu değişimler kentin 
doğal kaynaklarının toplum tarafından şekillendirilmesiyle oluşan bileşenlerin bütünüdür. Kentteki oluş ve 

işleyişlerin farklılıkları ise o kentin kimliğidir. Kahramanmaraş, birçok eski uygarlığa yerleşim yeri olmuş, 

Kurtuluş savaşında ilk madalya alan kent olması ile ‘Kahraman’ ünvanı almış bir İl’dir. Bu tarihi süreçte ev 
sahipliği yaptığı toplumların kente yansıttığı kültürel değerler oldukça zengindir. Çalışmada 

Kahramanmaraş’ın kültürel değerleri belirlenerek, kent kimliği tanımlanmıştır. Kente kimlik katan değerlerin 

peyzaj mimarlığı çalışmalarına yansıtılmasının kent gelişimi açısından önemi ortaya konularak geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kahramanmaraş’a kimlik kazandıran kültürel değerler analiz edilmiş 

ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Kent, Kent kimliği, Kültürel değerler, Kültürel peyzaj 

 

CULTURAL IDENTITY VALUES OF KAHRAMANMARAŞ 

ABSTRACT 

The concept of city includes the combination of all the values that have borders surrounding the people living 
in the city and are affected by those who live within these borders. The city is a constantly changing and 
functioning structure. These changes are the totality of the components that are formed by the shaping of the 
natural resources of the city by the society. The differences in being and functioning in the city are the identity 
of that city. Kahramanmaraş is a city that has been a settlement for many ancient civilizations, and received 

the title of "Hero" for being the first city to receive a medal in the War of Independence. In this historical 
process, the cultural values that the societies it hosted reflect to the city are quite rich. In the study, the cultural 
values of Kahramanmaraş were determined and the identity of the city was defined. It is aimed to develop the 
reflection of the values that add identity to the city to the landscape architecture studies by demonstrating the 
importance of urban development. In line with this purpose, cultural values that give Kahramanmaraş an 

identity have been analyzed and suggestions have been made. 

Keywords: City, City identity, Kahramanmaraş, Cultural values, Cultural landscape 

GİRİŞ 

Kentsel alanlar hem idari hem de demografik olarak belirli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmış belirli sınırları olan 

alanlardır (Erduran Nemutlu ve Çelik Çanga, 2020). Kent kavramı kentte yaşayan insanları çevrelerken, orada 
yaşayanlardan da etkilenir. Kent, sürekli değişen ve işleyen bir yapıdadır. Kentlerin fiziksel ve kültürel bu 
dönüşümü geçmiş, bugün ve gelecek parçalarından oluşan bir zaman bütününde değerlendirilir. Bu değişenler 

ile oluşan farklılıklar kentleri bireyler üzerindeki algıda birbirinden ayırt edici kılar ve kentin kimliği şekillenir. 
Tarih boyunca yapısal alanların gelişimi ve kırsala doğru genişlemesi ile kentleşme hız kazanmış ve bu 

bölgelerde nüfus yoğunlaşmıştır. 

Kentsel alanlar kırsal alanlar ile sürekli hareket halindedir ve kentler iş ve kültürel fırsatlar açısından her zaman 
çekicidir (Erduran Nemutlu ve Çelik Çanga, 2020). Kentin kimliğinde tüm bölge kırsal ve kentsel alanlarındaki 

kaynaklar etkilidir. Çünkü birbiri ile sıkı etkileşim halindedirler. Kimliğin şekillendirilmesinde, kentin özgün 

yapıya dönüştürülmesinde ve kentsel yaşamla bütünleştirilmesinde kimlik değerlerinin detaylı bir şekilde 

irdelenmesi temel noktadır. Bu değerlerin kent kimliğini geliştirmesi için kentte yapılacak planlama ve 
tasarımda ve yönetimde bu değerlerin korunması temel kriterdir. 

Kentleşme, bir yandan, yaşam kalitesini ve kentsel alanların geleneksel özelliklerini arttıran ekonomik, sosyal 

ve kültürel fırsatlar sunarken diğer yandan, kentlerin büyümesi ve nüfus yoğunluğuyla ortaya çıkan 
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yönetilememiş değişimler, yer duygusunu, kentsel yapının bütünlüğünü ve toplumların kimliğini 

zedeleyebilmektedir (Erduran Nemutlu vd., 2013). Anadolu kendine özgü kimliği olan birçok tarihi kente 

sahiptir. Bunların kimliğinin korunarak geleceğe iletimi koruma ve geliştirme ile olabilir. Kahramanmaraş İli 
de bunlardan biridir. 

Kahramanmaraş konumu açısından üç farklı coğrafi bölgenin kesişim noktasında yer almaktadır. Tarihi süreç 

içerisinde ev sahipliği yaptığı çeşitli uygarlıkların etkisiyle kültürel değerler bakımından oldukça zengin bir 
potansiyele sahip olmuştur. Bu kaynak değerlerinin günümüzde olduğu gibi geleceğe devamlılığının 

sağlanması ve kentsel yaşam alanlarında kullanılması bu çalışmanın gerekçesidir. Çalışmada 

Kahramanmaraş’a kimlik kazandıran kültürel kimlik değerlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi, irdelenmesi ve 

peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kent rehberi niteliği taşıması hedeflenen 
çalışmada, kente ait kültürel kimlik değerleri tanımlanmış ve öneriler getirilmiştir. 

Kent 

Kentler, belli bir sistem içinde kurulan, sanayi, ticaret, bürokrasi, eğitim vb. sosyal ve kültürel olanakların 
çeşitlilik gösterdiği, belli bir nüfus yoğunluğuna sahip kamusal alanlardır. Kentleri yaşam mekanları olarak 

tanımlamanın yanı sıra bir toplum karakteri, kültürü ve yaşam biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Çünkü 

kent, kendini oluşturan değerler hakkında bilgi verir. Bir kente bakarak o kentin toplumunun sosyal ilişkileri, 

değer yargıları, ekonomisi, yönetimi ve sanat anlayışı hakkında bilgi sahibi olunabilir (Kurt, 2011).  

Kentler kendini oluşturan çeşitli niteliklerin sürekli değişim ve dönüşümünün yaşandığı alanlardır (Şekil 1). 

Kentlerin fiziksel ve kültürel bu dönüşümü geçmiş, bugün ve gelecek parçalarından oluşan bir zaman 

bütününde değerlendirilir. Dönüşen mekâna dair fiziksel ve fiziksel olmayan karakteristik özellikleri itibariyle 
kentler özgündür (Çöteli, 2012). Kentler sahip oldukları özgün niteliklerinin sürekliliği olan, fiziksel, sosyal 

ve mekânsal kavramlardır (Kaypak,2010; Birol, 2007). 

Kentler geçmişten gelen ve geleceğe aktarılması gereken değerlerin biçimsel bir halidir (Durguter, 2012; 
Ayyıldız ve Ertürk, 2017). Yapılan tüm bu tanımlamalar doğrultusunda kent kendini oluşturan, o kente özgün 

olan doğal, biçimsel ve toplumsal öğelerle ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu değişenlere göre de farklı oluşumlar, 

kentleri bireyler üzerindeki algıda birbirinden ayırt edici kılar ve böylece kentin kimliğini şekillendirir. 

 

 
Şekil 1. Eski ve Yeni İstanbul Kenti1-(Anonim, 2012a) 2- (Anonim, 2012b) 

 

 

Kent Kimliği 

Tüm nesneler hem somut hem de soyut olarak insan hafızasında simgesel bir anlam oluşturur. İnsanlar 
dünyadaki nesneleri görür, algılar. Bu algılamaları sonucu bütün olarak ya da belli bir özelliği ile algılanan 

nesne, simgesel olarak hafızada bir imaj çizer (Irmak ve Yılmaz,2010). Çizilen imaj o nesnenin tanımlanan 

kimliğidir. Kimlik doğal, kültürel ve sosyal bir olgu olup (Beyhan ve Ünügür,2005), algılanan durumun özgün, 

diğerlerinden ayırt edilebilir olduğunu tanımlayan bir kavramdır.  

Her varlıkta olduğu gibi kimlik kavramı kentler içinde kullanılmaktadır. Kent kimliği algılanan tüm 

oluşumların kent imgesi haline gelerek, kente bir imaj oluşturmasının sonucunda olur. Her kente özgün olan 

kent kimliği, kent bileşenleri ve kentlinin yaşam biçimine göre şekil alan bir kavramdır.  Kentin kimliği, o 
kenti tanımlayan ve diğerlerinden farklı kılan özellikleri ortaya koyar. Kentin kimliği, kenti oluşturan tüm 

karakterlerin toplumsal algıyla ifade edilme şeklidir Kentlerin algılanan ifadesindeki kent imajı çok çeşitli 
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unsurlar tarafından şekillenmektedir. Bu şekillenme bireyler üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır (Tatlıdil, 

2009; Özilhan Özbey, 2015; Oğurlu,2014). Yarattığı bu etkiler kent kimliğini oluşturmaktadır. 

Kent kimliği; kent imajını etkiler, her kentte farklı ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşır, fiziksel, 
kültürel, sosyo ekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle şekillenir, kentliler ve onların yaşam biçimini 

oluşturur, sürekli gelişir. Kent kimliği, birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşurken, kendi oluşan yapısıyla 

da bir sonraki gelişme ve değişime yön verir. Kendi içerisinde bir döngüsü olan bir algı bütünlüğüdür. Kimliğin 
kente yansıtılması ve devamlılığı için öncelikle kimlik değerlerinin doğru ve detaylı bir şekilde analiz edilip 

bilinmesi gereklidir. 

Kent kimliği kente ve kentliye şunları kazandırır; kent kimliğinin olması, en başta onu diğer kentler arasından 

ayırıp tanınır hale gelmesini sağlar. Kentin büyüme modeli kent kimliğine uygun biçimde gelişir ve böylece 
kentin var olan kimliğine zarar verecek planlamalar olmaz. 

Kültürel Kimlik 

Kent ve kültür birbiri en çok tamamlayan iki kavramdır. Kent, kültür bütününün barındığı ve insan bilinci ve 
belleğinin yansıması olan zamanın tarih niteliği kazandığı yerdir. İnsanların toplum halinde yaşadıkları, yani 

bir kültür oluşturdukları her yer ve zamanda, kişi olarak da toplum olarak da bir kimlikleri olmuştur (Ayyıldız 

ve Ertürk,2017). Kültür, kentlerde korunarak devamlılığı olan veya değişim göstererek yansıyan bir olgudur. 

Bireyin öğrenme ve öğrendiklerini simgesel biçimlerde toplama, bu öğrendiklerini toplumun diğer üyelerine 
bilgi olarak iletme ve öğrendiklerini ya da kazandığı bilgileri temel olarak davranışlarına yansıtma tüm kültürel 

olgunun kaynağını oluşturur (Tatlıdil,2009). Böylece bireylerin ve toplumun sahip olduğu değerler, kent 

kültürünü şekillendirip, ortak bir kültür oluşturduğu için kent kimliğine doğrudan etki eder (Beyhan ve 
Ünügür,2005). 

Kentte kültürel kimliğin belirleyici unsurları şunlardır:  

Kentin fiziksel yapısı 
Kentin sosyo-ekonomik yapısı 
Kentin kültürel birikimi ya da yapısı (Tatlıdil, 2009) 
Kentin tarihi gelişimi 
Kentin mekan karakteristikleri 
Kentin coğrafik özellikleri 
Kentin biçimsel ve görsel karakteristikleri 
Kentlinin yaşam biçimi ve kalitesi (Kurt, 2011) 
Kentin işlevleri (turizm, sanayi, hizmet, tarım vb.) 
Kentin fiziksel çevresi ile toplumsal davranış ilişkisi 
Tarihi ve arkeolojik eserler gibi insan eliyle yapılmış çevreden kaynaklanan kültürel kimlik değerleri; kentte 

yapılmış olan her türlü düzenlemenin özellikleridir. Bu düzenlemeler içerisinde kentteki meydanlar, sokaklar, 
anıtlar, hanlar, kaleler çeşitli mimari yapılar vb. her türlü kentsel bileşen yer alabilir. Bir kentte yapılı çevrenin 

kimliği, bir yandan kent kimliğinin önemli bir parçasını oluştururken, diğer yandan da o kentteki toplumsal ve 

kültürel yaşama ilişkin ipuçları verir (Kaypak,2010). 

Bir kentte o kentin özgün kimliğine katkısı bulunan ve ait olduğu döneme ilişkin kayda değer mimari ve 

yaşamsal özellikler taşıyan yapılar ile yapı gruplarının korunması, o kentte kültürel sürekliğin sağlanmasında 

ve kentin kimliğinin oluşumunda/oluşmuş kimliğin geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynar. Bir yapının 
veya objenin simgesel açıdan, kullanım açısından ya da estetik açıdan değer taşıması da onun korunmasını ve 

kültürel bir değer olarak geleceğe taşınmasını gerektirebilir (Birol,2007). 

Kimlik değerleri sadece mekânsal ya da fiziksel değildir. Mekânsal olmayan sosyal, tarihi, kültürel, ekonomik, 

teknolojik etkenlerde kentin kimliğini şekillendirir. Bu kimlik değerleri el sanatları, kent ekonomisi, edebiyat 
ve sanat, kentin özel günleri ve faaliyetleri olarak sınıflandırılabilir. 

Bunlardan yola çıkarak kültürel kimlik değerlerini, kent tarihi, tarihi ve arkeolojik eserler, el sanatları, edebiyat 
ve sanat, ekonomi, eğitim, sağlık, folklor, özel günler ve faaliyetler olarak sıralamak mümkündür. Kente kimlik 
kazandıran bu değerlerin önemli özellikleri vardır.  
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Tablo 1. Kente kimlik kazandıran kültürel değerlerin özellikleri 

 

 
 

MATERYAL VE YÖNTEM  
Çalışmanın ana materyali Kahramanmaraş ili (Şekil 2) ve kültürel değerleridir.  

 
Şekil 2. Kahramanmaraş’ın Türkiye’de konumu ve haritası (Google Earth, 2021) 

Kahramanmaraş, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’yu bağlayan bir geçiş bölgesinde, 

verimli ovalar üzerinde kurulmuştur. Bu konumu nedeni ile geçmişten günümüze çeşitli medeniyetlere ev 

sahipliği yapmıştır. Verimli toprakları, doğal kaynakları ile ilgi çekmiş ve zaman zaman hedef olmuştur. 
Geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıması yanı sıra, Kurtuluş Savaşı’nda ilk madalya alan şehir olması gibi tarihi 

geçmişiyle de ün kazanmıştır. 
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Alan değerlendirmesiyle ilgili hazırlanan haritalar, haritaların hazırlanmasında kullanılan Photo Shop CC’ 

2015 programı, çalışma alanına dair yazılı kaynaklar ve görseller çalışmanın diğer materyalleridir. 

Çalışma aşamaları; veri toplama, değerlendirme ve sentezden oluşmaktadır. Çalışmanın yönteminde alan 
değerlendirmesi amacı ile resmi kurumlardan ve yazılı kaynaklardan bilgiler ve görsel veriler elde edilmiş 

olup, alan yerinde incelenmiştir. Kimlik değerlerinin özellikleri ve kente katkısı hakkında bilgiler verilmiştir. 

Kentin kimliğine etki eden kültürel değerler kentin tarihi, tarihi ve arkeolojik eserleri, çeşitli kültürel değerleri, 
el sanatları, ekonomisi, sanayisi şeklinde başlıklar halinde verilmiştir. Sonuç olarak tüm veriler sentezlenerek 

peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmiş ve kentin kimliğini kaybetmemesi için öneriler getirilmiştir. 

BULGULAR 

Kahramanmaraş’ın Kültürel Kimlik Değerleri 
İl, tarih boyunca doğu-batı kültürlerinin temas halinde olduğu bir bölgede yer aldığından tarihsel ve kültürel 

özellikler bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Kahramanmaraş’ta binlerce yıl öncesinde kurulmuş 

uygarlıklar ile asırlık yerleşim geleneğine bağlı bir kültür yaşatılmaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Kahramanmaraş Ulucamii ve kalesinin geçmiş yıllardan görüntüleri (Anonim, 2021a) 

Kahramanmaraş Hititler dönemi, Asurlular dönemi, Persler dönemi, Makedonyalılar dönemi, Büyük Roma 

İmparatorluğu dönemi, Dulkadiroğlu beyliği ve Osmanlı dönemi olarak birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmıştır. Şehrin Hitit imparatorluğu döneminde önemli merkezlerden birisi olduğu, adının Markasi, Maraj 

şeklinde M.S. I. yüzyılda Roma İmparatorluğu bölgeyi ele geçirince Maraş'ın adı Germanicia olmuştur. Roma 

ve Bizans İmparatorluğu döneminde bu adla anılan şehir Müslümanlar tarafından fethedilince ilk şekli ile 
kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlılar döneminde şehrin adı bölgede Dulkadiroğulları Beyliği'nin 

kurulmasından dolayı Zülkadir şeklinde de ifade edilmektedir (Anonim,2019). Tarihi süreç İçinde yer alan 

değişik uygarlıklar kentlerini kurarken gerek doku gerekse sosyal ve yönetimsel odaklar oluşturarak kentlere 
özgün kimlik kazandırmışlardır. 

Kent Osmanlı döneminde vermiş olduğu Kurtuluş mücadelesiyle tarihi açıdan önemli bir yer edinmiştir. 

Kahramanlık unvanı ve İstiklal Madalyası sahibidir. Bu Madalya kentin simgesi olup, birçok yerde anı objesi 

olarak kullanılmaktadır (Şekil 4). 

 
Şekil 4. İstiklal Madalyası (Madalyalı kavşaktan bir görüntü) (Anonim, 2020a) 

Kentteki tarihi ve arkeolojik eserler:  
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Kahramanmaraş merkezindeki, yığma bir tepe üzerinde bulunan Hitit, Roma ve Osmanlı dönemlerinde 

kullanılmış olan kale, Germenicia antik kenti ve taban mozaikleri (Şekil 5), Maraş Aslanı (Şekil 6) önemli 

arkeolojik eserlerdendir. Bu arkeolojik eserler kentin birçok yerinde simge olarak kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 5.Germenicia antik kenti mozaikleri (Anonim, 2021c) 

 

 
Şekil 6. Maraş Aslanı (Anonim, 2020b) 

Göksun Büyükkızılcık içmesi, Andırın yöresinde Gökahmetli ve Çokak Harabeleri ile yol boyu Osmanlı ve 

Bizans Kaleleri, Pazarcık’daki Evri, Afşin Kaşanlı Köyü Kabartması, Pazarcık (Turunçlu Köyü) Kalıntıları 
Kahramanmaraş–Göksun yolu üzerinde yer alan tarihi, Elbistan’da Ufacıklı köyü kalıntıları ve Tilkiler 

Harabeleri, Süleymanlı’daki Bizans yapıları gibi önemli tarihi eserler ve değerler kültürel açıdan son derece 

önemlidir (Karademir vd., 2018). 

Doğa tarihinin canlı tanıkları olarak yüzyıllar ötesinden günümüze ulaşma şansı bulabilmiş anıt ağaçlar da 
gelecek kuşaklarımızdan emanet aldığımız önemli doğal ve tarihi zenginliklerimiz arasındadır (Palabaş vd., 

2011). Kahramanmaraş’ ta 9 adet Doğu Çınarı (Platanus orientalis L.)  anıt ağaç niteliğindedir. En yaşlısı 505 

yaşındadır (Şekil 7).  
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Şekil 7. Kahramanmaraş 'ın en yaşlı ''Oynak Çınar'' adlı anıt ağacı (Palabaş vd., 2011) 

Kahramanmaraş’ta hüküm sürmüş devletler ve medeniyetlere ait tarihi eserler, ticaret alanları, kaleler, 

çeşmeler, hanlar, hamamlar, camiler, konaklar, çeşitli yapılar ve müzeler bölgenin önemli tarihi yapılarıdır. 

Tarihi ticaret alanı olarak halen kullanılan Suk-i Maraş, Taşhan Çarşısı, Bedesten, Demirciler Çarşısı kent için 
önemli merkezi noktalarda yer alır (Şekil 8).  

 

 
Şekil 8. Tarihi ticaret alanları: 1-Suk-i Maraş Çarşısı (Anonim,2021c), 2-Taşhan (Anonim, 2021c) 

Şeyhadil çeşmesi, Acemili çeşmesi, Galip Paşa çeşmesi, Nuh çeşmesi, Salih Ağa çeşmesi, Süleymanlı çeşmesi, 

Uyuz Pınarı çeşmesi kent için önemli diğer tarihi yapılardır (Şekil 9). 

 
Şekil 9. Kentin çeşmelerine örnek1- Galip Paşa Çeşmesi (Anonim,2021c), 2- Şeyhadil Çeşmesi (Anonim, 

2021c) 

Tarihi değeri olan önemli diğer yapılar kalelerdir. Kentte bulunan kaleler en başta kentin merkezinde bulunan 

Maraş kalesi Geç Hititler zamanında yapılan daha sonraları yöreye hâkim olan Asur, Med, Pers, Kapadokya 

Krallığı, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde çeşitli tamir ve 

ilaveler yapılarak günümüze kadar gelmiştir (Anonim, 2013) (Şekil 10). 
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Şekil 10. Maraş kalesi (Anonim, 2019b) 

Kentin diğer önemli kaleleri; Afşin hurman kalesi, Tilavşin kalesi, Süleymanlı (Zeytun) kalesi, Andırın Azgıt 
kalesi, Meryemçil (Geben) kalesi, Orçan kalesi, Bababurun kalesi, Haştırın kalesi, Mitel (Çuhadarlı) kalesi 

(Şekil 11).  

 
Şekil 11.Bölgedeki önemli kaleler:1- Andırın Azgıt Kalesi (Anonim, 2021c), 2- Afşin Hurman Kalesi 

(Anonim, 2021c) 

Kentin kültürel değerlerinden birisi olan ve yapısını çeşitli onarımlar görerek günümüzde koruyan 15. yüzyılda 
Dulkadir Beyliği döneminde inşa edilen Ceyhan köprüsü tarihi kültürel kimliği yansıtmaktadır (Şekil 13). 

Ancak kente gelen kişiler bu bölgeye ulaşmazsa bu köprünün önemini anlayamayacaktır. 

 
Şekil 12. Ceyhan köprüsü (Anonim, 2020b) 

Tarihi ve mimari açıdan değerli birçok dini yapı vardır: Kent için önemli birer kültürel kimlik değeridir. 

Kahramanmaraş Ulu Cami, Eshab-ı Kehf Külliyesi cami, Afşin Ulu Cami, Hatuniye Cami, Elbistan Ulu Cami, 

Himmet Baba Cami ve Türbesi, İklime Hatun Cami, Abdulhamithan Cami, Şeyh (Şıh) Cami, Divanlı Ahmet 
Paşa Cami, Beyazıtlı Cami, Cığcığı (Arasa) Cami kentin tarihi dini yapıları örnekleridir (Şekil 14).  
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Şekil 13. Kentin dini yapıları1- Ulu Cami (Anonim, 2021d), 2- Arasa Cami (Anonim, 2021c), 3-

Abdulhamithan Cami (Anonim, 2021c), 4- Eshab-ı Kehf (Anonim, 2021b) 

Taş Medrese: Kent meydanında Ulu Cami ile bütünlük oluşturan yapı; Dulkadirli Alaüddevle Bey tarafından 

15.yüzyıl sonlarında inşa edilmiştir (Şekil 15). 

 
Şekil 14. Taş medrese (Anonim, 2017) 

Kurtuluş Savaşı’nda Fransızların Kahramanmaraş’ı işgal etmeleri sırasında, Sütçü İmam’ın düşmana ilk 

kurşunu sıkarak direniş hareketi başlatması ve şehit edilmesi anısına yapılan, milli aidiyet duygusunu 
günümüze taşıyan, kent merkezindeki anıt önemli diğer yapıdır. Bu anıt tarihi kimliği koruyan ve aktaran 
önemli bir kimlik değeridir (Şekil 16). 

 

 
Şekil 15. Sütçü İmam anıtı (Anonim, 2021c) 
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Hamamlar: Acar hamamı, Çukur hamamı, Tüfekçi hamamı, Paşa hamamı, Divanlı hamamı kentin kültürel 

kimliğini yansıtan yapılardandır (Şekil 17). 

 
Şekil 16. Kentin hamamları: Çukur ve Tüfekçi Hamamları (Anonim, 2021c) 

Tarihi Maraş konakları Enikli/Kuzulu Kapısı, geniş avlusu, yüksek duvarları, süslü çeşmeleri, cepheyi 
hareketlendiren cumbaları, bağdadi duvar örgüleri ile kentin tarihi ve kültürel kimliğine özgü özellikler ile sivil 
mimarinin en nadide örnekleridir (Anonim,2019) Katiphanı, Dedeoğlu Konağı, Kocabaşlar Konağı, Mahmut 

Arif-i Paşa Konağı, Deli Gönül Konağı kentin konaklarıdır (Şekil 18).  

 
Şekil 17. Konaklar: Mahmut Arif Paşa, Dedeoğlu, Çiftaslan Konakları (Anonim, 2021c) 

Kentin tarihi ve arkeolojik değerlerinin toplandığı müzeler de tanıtım için önemli değerlerdir.  Kahramanmaraş 

Arkeoloji Müzesi, Germenicia Ören Yeri, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Etnografya Müzesi, Tematik 
Mutfak Müzesi, Dondurma Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Minyatür Kurtuluş Müzesi, 

Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Dijital Kurtuluş Müzesi (Şekil 19). 

Kentte geçmişten günümüze taşınmış bazı el sanatları yapımı devam etmektedir. Kahramanmaraş’ta ağaç 

işçiliğine dayalı ahşap oymacılığı, bakırcılık oya sim-tel sırmacılık, nakış işleri, yemeni ve çarık işlemeciliği, 

semercilik, kuyumculuk köşkercilik, mazmancılık, kazazcılık, külekçilik önemli el sanatları arasındadır 
(Anonim,2019b) (Şekil 19). Ancak genç girişimciler bu konuya yeterli ilgi göstermediğinden aslında tehlike 

altındadır. 

 
Şekil 18. Bakırcılık, ahşap oymacılığı, çarık işlemeciliği, kuyumculuk (Anonim,2021c) 

Kentin yöresel yemekleri de önemli birer folklorik kimlik değeridir (Karademir vd., 2013). Ayrıca ünlü kırmızı 

biberi, Kahramanmaraş tarhanası da dünyada ün kazanmıştır (Şekil 21). Kenti dünyaya tanıtan en önemli 

kimlik değerlerden birisi dondurmadır. Dondurma kentin doğal değerlerinden olan kente özgü çiçekler, yabani 
orkidelerden olan salep ve keçi sütünden yapılmasıyla yine kentin özgün değerleriyle bu lezzeti kazanmıştır 

(Karademir vd., 2018). 
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Şekil 19. Pul biber, tarhana ve dondurma (Anonim, 2021c) 

Edebiyat ve Sanat: Kültürel kaynak değerleri bakımından Kahramanmaraş, birçok yazar, halk müziği 
ozanlarına sahiptir (Karademir vd., 2013). Necip Fazıl Kısakürek, Erdem Bayazıt, Sezai Karakoç, Abdurrahim 

Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Dostozan, Nuri Pakdil, Alaeddin Özdenören, Rasim Özdenören, 
Akif İnan, Sünbülzade Vehbi Efendi, Aşık Mahzuni Şerif bu anlamda önemli değerlerdendir (Anonim, 2021c). 

Kent ekonomisi: Kahramanmaraş’ın ekonomisi tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. Tekstilde, iplik 

üretiminde, çelik sanayide, pul bibercilikte Türkiye’de en ön sıralarda yer almaktadır. Kahramanmaraş'ın 

ülkemizde ün kazanmasına yol açan dondurma sektörü en hızlı gelişen sektörler arasındadır (Karademir vd., 

2013). 

Özel günler ve faaliyetler: Kahramanmaraş’ın kurtuluş günü 12 Şubat, Kurtuluş Bayramı olarak kutlanmakta 

ve kent tarihini ve kurtuluş mücadelesini canlandıran, kentin tarihi bir özel günüdür. 

SONUÇ 
Kahramanmaraş kendine özgü ve geçmiş yaşamın izlerini taşıyan birçok kültürel kaynak değere sahiptir. 

Ancak bunlar kentsel alanda yeterince tanıtılmamakta ve mekanlara yansımamaktadır. Örneğin kaleler kenti 

olarak bilinen ve bölgede 10 kale olması önemli bir kimlik değeridir. Kentsel alanda bunların tanıtılması ve 
kentlinin ve gelen ziyaretçilerin yeterince bilgilenebilmesi ve bu bölgelere ulaşımlarının kolaylaşması için 

rehber olacak tanıtım yapılmalıdır. Üç boyutlu anıtsal figürlerin bir meydanda tasarlanması gibi uygulamalar 

ile odak alan oluşturulacak ve tarih daha eğlenceli olarak anlatılabilecektir. 

Kent kimliğinin korunması için peyzaj mimarlığı açısından yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir: 
Kente kimlik kazandıracak tarihi ve kültürel kaynakların neler olduğu öncelikle bir envanter çalışması ile 

ortaya konulmalı ve haritalanmalıdır. Bu kimlik değerlerinin doğru algılanması için ayrıntılı bir şekilde analiz 

edilmesi ve peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi gerekir. Yapılan analizlerde elde edilen bilgilerin 
kentin fiziki mekanlarına yansıtılabilmesi için planlama ve tasarım çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarda önemli 

olan bu kaynak değerlerinin öz kimliğine zarar vermeden doğru tanıtılabilmesi ve güncel yaşama 

uyarlanabilmesidir. Çünkü içselleştirilmeyen kültürel değerler kullanılmayacak ve sürdürülebilir olmayacaktır. 

Ayrıca kültürel değerlerin kentsel alanlar birer kimlik imgesi olarak algılanmasının sağlanabilmesi için 
bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerin düzenlenmelidir. Alan kullanıcıları yapısal mekanlarda gördükleri 

objeleri veya donatıları doğru anlamlandırabilmelidir. Bu da ancak görsel tanıtımlar ile olabilir. Günümüzde 
üç boyutlu görseller ilgi odağı olacaktır. Kentin planlanmasında tek tip kent olma kaygısının önüne geçmek 
gerekir. Bunun sağlanması için özgün, yerel değerlerden yararlanılmalıdır. Kentin sahip olduğu yerel kimliğine 

duyarlı, kimliği koruyan, güncel yaşam ile bütünleştiren tasarım anlayışı geliştirilmelidir. Aynı zamanda doğal 

ortam verileri analiz edilerek kentsel tasarımlara yansıtılmalıdır. Böylece bu öğeler kenti tanımaya yardımcı 
olacak ve kent sosyal yaşamına uyarlanacaktır. Kentin tanıtımında bu öğelerin kullanılırken sadece turizmin 

birer destinasyon aracı olarak düşünülmemeli, bölge güncel yaşamına uyarlanmalı ve benimsenmelidir. 

Bunların yerine getirilebilmesi için yönetimde kentli ve tüm paydaşların bir arada yer alması ve etkin 

uygulamalar yapılması, projeler üretilmesi sağlanmalıdır. Kent planlama ve yönetiminde kente özgü bir sistem 
geliştirerek ileride oluşabilecek problemlerin önüne geçilebilir. Kent böylece doğru algılanan, anımsanan ve 

yaşanılan özgün bir mekana dönüşebilecektir.  

TEŞEKKÜR: Bu çalışma, Selin Cansu DERENDELİ’ nin “Kahramanmaraş’a Kimlik Kazandıran Değerlerin 
Çocuk Oyun Alanında Kullanımı: Kapıçam Tabiat Parkı Örneği” adlı Yüksek Lisans Tezi verilerinden 

yararlanılarak hazırlanmıştır.  
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ÖZET 

Hemşire Farsça hamşīre şīr süt sözcüğünden hem önekiyle türetilmiştir. Sütdaş, kız kardeş manasındadır. Şıra 

Arapça şry kökünden gelen şirā satın alma sözcüğünden gelmektedir. Türk dil kurumu (TDK) sözlüğünde şıra 
mayalanmamış üzüm suyu, meyve özü, elma, dut, incir şırası olarak ifade edilmiştir. Ham, meyve, 

olgunlaşmamış, doğal durumunda bulunan, işlenmemiş madde anlamındadır. TDK’da hemşire doktor 
tarafından acil durumlar dışında yazılı tedavileri uygulamak, hastanın bakımını değerlendirmekle görevli 
sağlık çalışanı, kız kardeş anlamındadır. Nurse etimolojik kökeniyle İngilizce’de 1530'larda emzirmek, bebeği 

beslemek, çocuk yetiştirmek, canlılığı teşvik, 1736’larda hastalıkla bağdaştırılmıştır. Eski Fransız norrice üvey 

anne, süt hemşire, dadı, geç Latince nutricia hemşire anlamında, hastalara bakan kişi anlamındadır. Nursing 
bakım, beslemek, bakıp büyütmek. TDK’da bakım bakma işi, bir şeyin iyi gelişmesinde verilen emek, 
beslenme gereksinimlerini üstlenmek anlamındadır. Hemşirelik sözlüğünde bakım, sevgi, korumak, yardım 

etmek, özen, empati anlamlarına gelmektedir. Nightingale bakımı, sevgi, merhamet, zarafet, yaratıcılık, 

düşünme, dürüstlük, hayal, içtenlik, güven olarak tanımlamıştır. Leiningere göre bakım, bireylere, içten 
sevgiyle destek, empati, şefkat, yardım etme, güven verme ile ilgilenme olarak tanımlanmıştır. Swanson 

bakımı, besleme bakma olarak tanımlamıştır. Bakım hemşireliğin özüdür, bakımın özünde sevgi, yardım etme, 

değer verme, şefkat, empati, özen, ahlak bulunmaktadır. Travelbee hemşireliği insan insana ilişki olarak 
tanımlamıştır. Hastaların bakım kavramına bakışlarını, sosyo-kültürel, demografik değişkenleri, beklenti, 

gereksinimleri, değerleri, deneyimleri etkilemektedir. Bildirideki amaç, nasıl ki şıra meyvenin özenli işlemden 

geçirilerek yapılan değerli özütü olduğu gibi, hemşire de ismiyle münhasır olarak bakımla, güzel ahlak, etik 

değerleri yoğurduğunda özündeki sevgiyi bakımın odağına koyarak hastanın yaşam sevgisini ortaya 
çıkarabilir. Ayrıca şırası çıkartılan üzüm, elma, incir, dutun Türk edebiyat ve kültürümüzde önemli yeri olduğu 

gibi, ismiyle bağlantılı hemşirenin de insan hayatında önemli yeri vardır. Kültürümüzde sevgi ile anne 

şefkatiyle hasta, ihtiyacı olan ve çocuklara bakım tarihten günümüze hayatın odağındadır. Yunus Emre’nin 
“Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim” deyişiyle 

özdeşleşen sevgi özlü bakışımız hemşirelik mesleğine yansımıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Bakım, Sevgi 
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ÖZET 
Turizm, ekonominin en önemli sektörlerinden biri olmakla birlikte ekonomik olaylardan, siyasi olaylardan, 
terörden ve salgın hastalıklardan çokça etkilenmektedir. İnsanlık, tarih boyunca pek çok salgın hastalıkla karşı 
karşıya kalmıştır. Bu salgın hastalıkların belki de en etkili olanı 2019 yılının sonunda ortaya çıkıp kısa sürede 

tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisidir.  Bu bağlamda ortaya çıkan bu yeni salgın hastalığın en çok 

etkilediği sektörlerden birisi de turizm olmuştur. Bu noktadan hareketle çalışmada, Covid-19 pandemisinin 
Türkiye’deki turizm sektörüne olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla turizm hareketliliğinin 

en önemli belirleyicileri olarak düşünülen, Türkiye’ye ait ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm 

gelirleri, ziyaretçi sayıları ve kişi başına ortalama turizm harcamaları verileri ele alınmıştır. Covid-19 öncesi 
ve sonrası dönemler baz alınarak Covid-19’un, veriler üzerine etkileri incelenmiştir. Bu veriler, 2012-2020 
dönemi için incelenmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirleri, 

ziyaretçi sayıları ve kişi başına ortalama turizm harcamaları için 2017-2020 dönemine ait aylık veriler de ele 

alınarak, bu değerlerdeki değişimler mevcut yıllar için aylık bazda incelenmiştir. İncelemelerden elde edilen 
bulgular çerçevesinde ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirleri ve ziyaretçi sayılarının 2016 

ve 2020 yıllarında önemli düzeyde düşüş sergilediği görülmektedir. 2016’daki düşüşlerinin sebeplerinin 

ülkemizde artan terör olayları ve 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişi olduğu düşünülmektedir. 2020’deki 
sert düşüşlerin sebebinin ise Covid-19 pandemisi olduğu açıktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Turizm 
 

ABSTRACT 

Although tourism is one of the most important sectors of the economy, it is highly affected by economic events, 
political events, terrorism and epidemics. Humanity has faced many epidemic diseases throughout history. 
Perhaps the most effective of these epidemic diseases is the Covid-19 pandemic that emerged at the end of 
2019 and spread all over the world in a short time. In this context, tourism has been one of the sectors most 
affected by this new epidemic disease. From this point on, in this study, it is aimed to determine the effects of 
the Covid-19 pandemic on the tourism sector in Turkey. For this purpose, tourism revenues obtained from 
visitors to our country, visitor numbers and average tourism expenditures per capita of Turkey, which are 
considered as the most important determinants of tourism mobility, are discussed. The effects of Covid-19 on 
the data are examined based on the periods before and after Covid-19. These data is analyzed and interpreted 
for the period 2012-2020. In addition, monthly data for the 2017-2020 period for tourism revenues obtained 
from visitors to our country, number of visitors and average tourism expenditures per capita are also 
considered, and the changes in these values are analyzed on a monthly basis for the current years. Within the 
framework of the findings obtained from the studies, it is seen that the tourism revenues obtained from visitors 
to our country and the number of visitors decreased significantly in 2016 and 2020. The reasons for its decline 
in 2016 are thought to be the increased terrorist incidents in our country and the military coup on 15 July 2016. 
It is clear that the reason for the sharp declines in 2020 is the Covid-19 pandemic. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Tourism 

GİRİŞ 

İnsanlar, tarih boyunca salgın hastalıklardan etkilenmiş ve bu salgınlar milyonlarca kişinin yaşamını 

yitirmesine sebep olmuştur. Bu salgınların bilinen en eskileri 14. yüzyılda görülen Kara Veba ve 1918-
1920’lerde görülen İspanyol gribidir. SARS, kuş gribi, domuz gribi, MERS ve ebola salgınları ise yakın tarihte 

görülen salgınlardır ve bu salgınların insanlık üzerinde önemli etkileri olmuştur (Aleaddinoğlu ve Rol, 2020, 

s. 234). Ancak pek çoğu Covid-19 salgını kadar küresel boyutta etkili olmamıştır.  Covid-19 salgını ilk olarak 

Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkmış ve zaman içinde çeşitli 
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ülkelerde de vakalar görülmeye başlanmıştır. Çok kısa sürede de tüm dünyaya yayılması sebebiyle 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO: World Health Organisation) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. 

Covid-19 salgını ortaya çıktığı andan itibaren pek çok sektörü önemli ölçüde etkisi altına almıştır ve bu krizden 

en çok darbe alan sektörlerin başında ise turizm gelmektedir. Ülkelerin salgına yönelik aldıkları önlemlerin 

başında seyahat kısıtlamaları gelmektedir. Salgının yayılması ile birlikte uluslararası seyahatlerin 

neredeyse tamamı durma noktasına gelmiştir. Bu durumda dünyadaki tüm turizm noktalarına ulaşım 

da kısıtlanmış ayrıca ülkelerin iç seyahat kısıtlamaları da eklendiğinde turizm hareketleri neredeyse 

durmuştur (Sürme, 2020, s. 9-10). Küresel boyutta sınırların kapatılması ve uçuşların iptal edilmesi ayrıca 

ulusal düzeyde ilan edilen seyahat yasakları ve oteller gibi bazı turistik işletmelerin kapanması gibi durumlar 

tüm dünyada turizm sektörü üzerinde derin bir hasara sebep olmuştur (Aydın ve Doğan, 2020, s. 95). 

Literatürde Covid-19 salgınının Turizm sektörüne olan etkileri farklı perspektiflerden ele alınmıştır. 

Aleaddinoğlu ve Rol (2020) yapmış oldukları çalışmada salgınların turizm üzerine etkilerini incelemiş ve 

geçmiş salgınların turizm sektöründe sebep olduğu krizleri ve geliştirilen çözüm yöntemlerini irdelemişlerdir. 

Aydın ve Doğan (2020) Türkiye’de Covid-19’a bağlı olarak ortaya çıkan yeni normal dönemde turistik 
tüketicilerin değişken kararları ve davranışları ile turizm sektöründe meydana gelen değişimleri incelemiş ve 

birtakım öngörülerde bulunmuşlardır. Bahar ve Çelik İlal (2020) çalışmalarında, Covid-19’un turizm sektörü 

üzerindeki ekonomik etkilerini ortaya koymuşlardır. Sürme (2020) Covid-19 salgını sürecinde tatil satın 

alma görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 240 kişi üzerinde bir araştırma yapmıştır.  

Buradan hareketle çalışmada, Covid-19 pandemisinin Türkiye’deki turizm sektörüne olan etkilerinin tespit 

edilmesi amacıyla turizm hareketliliğinin en önemli belirleyicilerinden olan ülkemize gelen ziyaretçilerden 

elde edilen turizm gelirleri, ziyaretçi sayıları ve kişi başına ortalama turizm harcamaları verileri ele alınmış ve 

Covid-19’un bu veriler üzerine etkileri Covid-19 öncesi ve sonrası dönemler kıstas alınarak incelenmiştir.  

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, çalışmada ele alınan verilere ve yönteme yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, yapılan analiz ortaya konmuştur. Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde ise analiz 
sonucunda elde edilen bulguların bir değerlendirmesi yapılarak sonuçlar ifade edilmiştir.  
 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın veri setini turizm hareketliliğinin en önemli belirleyicilerinden olan ülkemize gelen ziyaretçilerden 

elde edilen turizm gelirleri, ziyaretçi sayıları ve kişi başına ortalama turizm harcamaları oluşturmaktadır. 

Değişkenlere ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veri tabanından (https://data.tuik.gov.tr/) elde 
edilmiştir. Bu veriler için değişimler 2012-2020 dönemi baz alınarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca 

turizm gelirleri, ziyaretçi sayıları ve kişi başına ortalama turizm harcamaları değişkenleri için 2017-2020 
dönemine ait aylık veriler de ele alınmış ve değişimler söz konusu yıllar için aylık bazda incelenmiştir. 

Analizde nicel tabloların yanı sıra çubuk grafiği ve çizgi grafiği gibi grafiksel gösterimlerden de 
faydalanılmıştır. 

 

BULGULAR 

2012-2020 yılları arası yıllık ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirleri, ülkemize gelen 
ziyaretçi sayıları ve dolar cinsinden kişi başına ortalama turizm harcamasına ait veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Verilere ait grafikler ise Şekil 1-3’te verilmiştir. 

Tablo 1. 2012-2020 Yıllarına ait Turizm İstatistikleri 

Yıllar Turizm Geliri  
(1000 Dolar) 

Ziyaretçi Sayısı Kişi Başına Ortalama 

Harcama (Dolar) 
2012 29007003 36463921 795 
2013 32308991 39226226 824 
2014 34305904 41415070 828 
2015 31464777 41617530 756 

https://data.tuik.gov.tr/
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2016 22107440 31365330 705 
2017 26283656 38620346 681 
2018 29512926 45628673 647 
2019 34520332 51860042 666 
2020 12059320 15826266 762 

                  Kaynak: TÜİK 

 

Tablo 1 incelendiğinde 2012 yılından sonra üç yıl boyunca ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm 
geliri, ziyaretçi sayısı ve kişi başına ortalama harcama değerleri sürekli olarak artar iken yalnızca bir yıl daha 

ziyaretçi sayısının arttığı ancak gelir ve harcamanın 2015 yılında düştüğü gözlemlenmektedir. Yine tablodan 

anlaşılacağı üzere 2016 yılı değerleri her kalem için düşüş göstermiş 2019 yılına kadar da bu düşüş devam 

etmektedir. 2019 yılında tekrar artışa geçen değerler 2020 yılında harcama hariç büyük ölçüde düşüş 

göstermektedir. 2020 yılı hariç yaşanan düşüşlerin iç ve dış siyaset, 15 Temmuz darbe girişimi, Taksim gezi 

olayları gibi durumlardan kaynaklandığı düşünülebilmekte iken 2020 yılındaki ani gelir ve ziyaretçi 

sayısındaki düşüşün Covid-19 pandemisi kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 2016 yılında yaşanılan 15 

Temmuz darbe girişimi tam da yaz döneminde yaşandığı için yaz turizmini büyük ölçüde etkileyerek ani bir 

ziyaretçi sayısı ve gelir düşüşüne neden olmuştur. 2020 yılında Türk Lirası döviz karşısında büyük ölçüde 

değer kaybı yaşamıştır. Bu nedenle yurt dışından gelen ziyaretçiler için ülkemiz, ucuz tatil yapılabilen bir ülke 

konumunda olmuştur. 2020 yılında kişi başına ortalama harcamanın fazla olmasının nedeninin bu olduğu 

düşünülmektedir. Veriler arasındaki değişimi daha açık görebilmek adına çizilen grafikler ise Şekil 1-3’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. 2012-2020 Yıllarına ait Turizm Gelirleri 

Kaynak: TÜİK’in yayımladığı veriler kullanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Şekil 2. 2012-2020 Yıllarına ait Ziyaretçi Sayıları 

Kaynak: TÜİK’in yayımladığı veriler kullanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

Şekil 3. 2012-2020 Yıllarına ait Kişi Başına Ortalama Turizm Harcaması 

Kaynak: TÜİK’in yayımladığı veriler kullanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

2017 yılından 2020 yılına kadar ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen aylık turizm gelirleri ise Tablo 2’de 

sunulmuştur. Aylık değişimi görebilmek adına Şekil 4’te çubuk grafiği verilmiştir. 

 

Tablo 2. 2017-2020 Yıllarına ait Turizm Gelirleri 

 Turizm Geliri (1000 Dolar)  
2017 2018 2019 2020 

Ocak 1143592 1511187 1585517 1834008 
Şubat 992270 1301446 1359194 1479447 
Mart 1233891 1612603 1684968 787750 
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Nisan 1372138 1810125 1996446 - 
Mayıs 1905142 2421944 2639675 - 
Haziran 2135768 2812521 3337843 - 
Temmuz 3468884 3535009 4384887 561409 
Ağustos 4270002 4281331 5244124 1622303 
Eylül 3652782 3686324 4402111 1860644 
Ekim 3012571 3318226 4101484 2054889 
Kasım 1667008 1794595 2138195 1051951 
Aralık 1429608 1427614 1645890 806918 

 Kaynak: TÜİK 

 

 

Şekil 4. 2017-2020 Yılları Turizm Gelirlerindeki Değişim 

Kaynak: TÜİK’in yayımladığı veriler kullanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tablo 2’de verilen değerler ve Şekil 4’te verilen çubuk grafiği incelendiğinde ülkemizde en çok yaz 

turizminden gelir elde edildiği ve ay olarak ise en çok Ağustos ayında bunun gerçekleştiği görülmektedir. Ocak 

ve Şubat ayında her yıl artan turizm geliri Mart ayında da 2017’den 2019’a kadar artış gösterirken 2020 yılında 

aniden düşmüştür. Covid-19 pandemisine ait ilk vakanın 2020 yılının Mart ayında görülmesi direkt olarak 

turizm gelirini etkilemiş ve ani bir düşüşe neden olmuştur. 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 

ülkemize yurtdışından ziyaretçi giriş çıkışı olmadığı için ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm 
gelirleri tabloda yer almamaktadır. 2020 yılı Temmuz ayında turizm sektörü açılmış, eski yıllardaki gibi olmasa 

da gelir elde edilmeye başlanmıştır. Yıl sonuna kadar gelir kazanımı devam etmiş ancak önceki yıllar gibi bir 

kazanç sağlanamamıştır.  

Ziyaretçi sayıları ve bu veri setine ait grafik ise sırası ile Tablo 3 ve Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. 2017-2020 Yıllarına ait Ziyaretçi Sayıları 

 Ziyaretçi Sayısı  
2017 2018 2019 2020 

Ocak 1568344 2045341 2226288 2529423 
Şubat 1432342 1806822 1944957 2051923 
Mart 1844076 2270019 2473147 1058068 
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Nisan 2278538 2870569 3266256 - 
Mayıs 3095282 3790524 4219837 - 
Haziran 3489572 4406894 5276253 - 
Temmuz 5032488 5712975 6703045 777043 
Ağustos 6323888 7052433 8167150 2192917 
Eylül 5306888 6021357 6741769 2634195 
Ekim 3913759 4791439 5437494 2355124 
Kasım 2293847 2679420 3005517 1262757 
Aralık 2041323 2180881 2398329 964816 

          Kaynak: TÜİK 

 

 

Şekil 5. 2012-2020 Yılları Ziyaretçi Sayılarındaki Değişim 

Kaynak: TÜİK’in yayımladığı veriler kullanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Hem tablo hem de grafik incelendiğinde ülkemizi ziyaret eden kişilerin sayısı da tıpkı ülkemize gelen 
ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri gibi en fazla yaz döneminde olmaktadır. 2020 yılı Nisan, Mayıs ve 

Haziran aylarında ülkemize ziyaretçi giriş çıkışı olmadığı için bu değerler tabloda yer almamaktadır. 2020 yılı 

Temmuz ayında ülkemize turist girişleri yeniden başlamış ve ziyaretçi sayılarında artış görülmüştür. Ancak bu 

değerler önceki yılların ortalama rakamına bile ulaşmamıştır. 

2017-2020 yıllarına ait kişi başına düşen ortalama turizm harcaması verileri Tablo 4’te, grafiksel gösterimi ise 

Şekil 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 4. 2017-2020 Yıllarına ait Kişi Başına Düşen Ortalama Turizm Harcaması 

 Kişi Başına Ortalama Harcama (Dolar)  
2017 2018 2019 2020 

Ocak 729 739 712 725 
Şubat 693 720 699 721 
Mart 669 710 681 745 
Nisan 602 631 611 - 
Mayıs 615 639 626 - 
Haziran 612 638 633 - 
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Temmuz 689 619 654 722 
Ağustos 675 607 642 740 
Eylül 688 612 653 706 
Ekim 770 693 754 873 
Kasım 727 670 711 833 
Aralık 700 655 686 836 

          Kaynak: TÜİK 

 

 

Şekil 6. 2017-2020 Yıllarına Göre Kişi Başına Ortalama Turizm Harcamasındaki Değişim 

Kaynak: TÜİK’in yayımladığı veriler kullanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

Tablo 4 ve Şekil 6 incelendiğinde gelir ve ziyaretçi sayısının aksine kişi başına ortalama harcamanın 2020 yılı 

Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar eski yılların da üzerinde olduğu gözlenmektedir. Bu durumun 

nedeninin Türk Lirasında yaşanan değer kaybı olduğu düşünülmektedir. Ülkemiz, ziyarete gelen turistler için 

ucuz tatil yapılan bir ülke konumuna gelmiştir.  

 

SONUÇ 

Bir ülke için yurtdışından ziyaretçi gelmesi ve o ülkede harcama yapması ekonomik olarak büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye de özellikle yaz turizmi olarak çok fazla turist ağırlayan bir ülke olup turizmden elde 

edilen gelir ekonomimiz için büyük bir paya sahiptir. Ayrıca dünya turizminde de ülkemizin önemi büyüktür. 

Ancak Covid-19 pandemisi nedeni ile ülkemizde turizm sektörü tıpkı diğer sektörler gibi ne yazık ki olumsuz 

olarak etkilenmiştir. 

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisinin Türkiye’deki turizm sektörüne olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

ülkemize gelen ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirleri, ziyaretçi sayıları ve kişi başına ortalama turizm 
harcamaları verileri ele alınmış ve pandeminin etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda 2012-2020 yıllık verileri 

ve 2017-2020 aylık verileri incelenmiş pandemi öncesi ve sonrası değişim değerlendirilmiştir. 

Turizm tarihinde belki de en zorlu yıl yaşandığı için salgının ilan edilmesinin hemen ardından Mart ayında 

oluşturulan UNWTO (Dünya Turizm Örgütü-World Tourism Organization) Küresel Turizm Krizi Komitesi 
tutarlı seyahat protokolleri ile uluslararası seyahate duyulan güveni yeniden kazandırarak turizmi yeniden 

hareketlendireceklerini ifade etmiştir. Ayrıca Avrupa Komisyonu, özellikle bu kritik zamanda turizme eşi 

görülmemiş bir ekonomik destek sağlamaktadır. Covid-19 aşısının başlaması turizm sektörü için de güzel bir 
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haber olmakla birlikte turistler için karantina sürelerinin gözden geçirilmesi, yolculuk öncesi ve sonrası Covid-
19 testinin yapılması gibi çözüm önerileri ve politikalar ile turizm sektörünün yeniden canlanacağı 

düşünülmektedir (UNWTO, 2020). Ülkemiz için de bu ve bunun gibi politika çalışmaları ile 2021 yılı yaz 

dönemi ile birlikte turizm sektörünün canlanacağı ve özellikle çalışmamızda incelenen boyutlar açısından ivme 

kazanarak artış yaşanacağı düşünülmektedir.  
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JUNG’UN ARKETİP KAVRAMI ÜZERİNDEN‚ ‘BİR BAŞKADIR‘ DİZİSİ KARAKTERLERİNİ 
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ÖZET 

Kasım 2020’de yeni nesil bir televizyon platformunda yayına giren, Berkun Oya’nın senaryosunu yazıp 
yönetmenliğini yaptığı 8 bölümlük mini dizi: “Bir Başkadır“, hayalleri, hayatları, duruşları ve hayata bakışları 

farklı olan karakterlerin yolları kesiştiğinde başka/farklı olma halinden aynılığa evrilen noktada ve farklı çıkış 
noktalarından birbirlerinin hayatlarına nasıl temas ettiklerinin anlatıldığı bir yapım olarak yayınlandı. Dizi, 

yapılan detaylı karakter çalışması ve klasik anlatı yapısı dışında izlediği anlatı metodu ve toplumsal 

tabakalaşmaya farklı bakışlardan yorum katması nedeniyle dikkat çekmiştir.Ayrıca karakterlerin özlerindeki 
farklılıklar açısından nasıl temsil edildiği  ve birbiriyle nasıl bir etkileşim/iletişim içerisinde konumlandığı, 

dizinin temas edip öne çıkardığı konular arasında yer almıştır. Dizi, ortak izleme eyleminin sonucunda oluşan 

beğeni olasılığının üzerinde detaylı bir araştırma ve sorgulama yapmayı gerekli kılmaktadır. Dizi, çoklu anlatı 

yapısının bileşenlerinden biri olarak, karakterler üzerinden bir çözümleme ile anlatılmaya çalışılacaktır. 
Çalışmada, Gustav Jung‘un, insan tavır ve davranışlarını açıklamak için yine insan davranışlarını temel alarak 

ortaya koyduğu arketipler baz alınmıştır. Arketipler, sanatta, edebiyatta, sinemada, dinde, mitte ve halk 

biliminde de kullanılan ve tekrarlayan biçimlerdir. Bu bakış açısından kaynaklı olarak, bu çalışmada, Jung’un 
arketip kavramı üzerinden dizi içindeki karakterlerin analizi yapılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Jung, televizyon, dizi, karakter, anlatı 
 
 
 

JUNG’S ATTEMPTED READING THE CHARACTERS OF ‘BIR BAŞKADIR‘ THROUGH THE 

CONCEPT OF ARCHETYPE 
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ORCID No: 0000-0002-4150-4243 

 
ABSTRACT 

The 8-episode mini-series, which was aired on a new generation television platform in November 2020, written 
and directed by Berkun Oya: "Bir Başkadır", which evolves from being different to being different when the 
paths of characters with different dreams, lives, stances and views on life cross It was published as a production 
that explains how they touch each other's lives at this point and different starting points. The series has attracted 
attention because of the narrative method it follows, apart from the detailed character study and the classical 
narrative structure, and the interpretation of the social stratification from different perspectives. took place. 
The TV series necessitates a detailed research and questioning on the likelihood of liking that occurs as a result 
of the joint viewing action. Sequence, as one of the components of multiple narrative structure, will be 
explained with an analysis through characters. In the study, the archetypes that Gustav Jung put forward by 
taking human behavior as the basis to explain human attitudes and behaviors were taken as basis. Archetypes 
are forms that are repetitive and used in art, literature, cinema, religion, myth, and folklore. Based on this point 
of view, in this study, the characters in the series will be analyzed through Jung's concept of archetype. 
 
 
Keywords: Jung, yelevision, series, character, narrative 
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ÖZET 
Pandemi ile önemi giderek artan uzaktan eğitim uygulamalarının yakın gelecekte daha da yaygınlaşacağı 

düşünülmektedir. Acil Uzaktan eğitime keskin bir geçiş sağlanmış olması bu dönemdeki öğretim 

uygulamalarının ve öğretim sürecinde-sonunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarının nasıl yürütüldüğü, 

karşılaşılan sorunların neler olduğu merak edilen konulardandır. Bu doğrultuda, araştırmada, Covid-19 
pandemisiyle gelen acil uzaktan eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarını derinlemesine 

incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını bir kamu üniversitenin eğitim fakültesinde farklı lisans 

programlarına devam eden 4. sınıf da öğrenim gören gönüllü 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örnekleme yöntemi olarak tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu çalışmada araştırılan durum eğitim 

fakültesi üniversite son sınıf öğrencilerinin pandemi sürecindeki ölçme ve değerlendirme uygulamalarına 

ilişkin değerlendirmeleri olarak belirlenmiş olduğundan, araçsal tek durum deseni tercih edilmiştir. Çalışmanın 

veri toplama araçlarını açık uçlu soru formları ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler oluşturmaktadır. Araştırma 

verileri, Aralık 2020 ve Ocak 2021 tarihlerinde araştırmacıların lisans düzeyinde yürüttükleri çeşitli derslerde 

4. sınıf öğrencilerinden araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmen adaylarından toplanmıştır. Araştırmacılar 

tarafından öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek üzere, toplam dört adet açık-uçlu soru ve sondalardan 
oluşan bir ölçme aracı hazırlanmıştır.  Uzaktan eğitimle yürütülen dersler esnasında uzaktan eğitimde ölçme 

ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin tartışmalarda olgunlaşan süreç, gönüllü katılımcıların eposta yoluyla 

hazırlanan açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlarla şekillenmiştir. İkinci aşamada ise gönüllü 9 öğrenci ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde MAXQDA 

2020 programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 

temalar, sınav uygulamaları, ödev uygulamaları, karşılaşılan engeller, genel başarı durumu, ölçme ve 
değerlendirme uygulamalarına ilişkin öneriler ve ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin tercihlerlerdir. 

Araştırmada senkron derslerin daha verimli olduğu, sınavlarda kopya çekme davranışının çok yüksek olduğu, 

alınan not ile gerçek başarılarının orantılı olmadığı ve ölçme aracı olarak ödevlerin tercih edildiği, görüntülü 

ve sesli çevrimiçi ölçme uygulamalarının geliştirilmesi gerektiği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara 

göre araştırmada öğretim elemanlarına ve öğrencilere öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19, Uzaktan eğitim, ölçme ve değerlendirme 
 

 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 274 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

COVID-19 DÖNEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK 

DÜZEYİNİN İNCELENMESİ 
 

1Dr.Yurdagül Günal, 2Şifa Taştekin 

1Tabzon Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Trabzon, Türkiye  
2Trabzon Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, PDR lisans Öğrencisi, Trabzon, Türkiye 

 
ÖZET 

Aralık 2019’da Çin’in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı 
etkileyen bir pandemiye dönüşmüştür. Virüsün insanlar arasında hızlı ve kolayca yayılabilmesinden dolayı 

hükümetler acil önlemler almak zorunda kalmıştır. Ülkelerin sınırlarının kapatılması, insanların bir arada 

olduğu sosyal faaliyetlerin yasaklanması, eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim modeline 
dönüştürülmesi alınan önlemlerden bazılarıdır. Bu durumda 2019 yılında ortaya çıkan ve giderek bütün ülkede 

çoğalan Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği gruplardan birisi de üniversite öğrencileridir. Pandemi 
sürecinin ne zaman biteceğine ilişkin yaşanan belirsizlik durumu öğrencilerin ders çalışması algısında 
değişikliklere sebep olmuştur ve çaba göstererek elde edecekleri bir amaçları olmadığını düşündüklerinden 

ders çalışmayı gereksiz görmeye başlamışlardır. Okul derslerinin ve ödevlerin online olması ve ilerisi için 

ümitsizlik içinde olmaları üniversiteyi önemsizleştirmiştir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisi ile yaşları itibari 

ile hayatlarında ilk defa salgın bir krizle karşılaşan ve alınan kararlar ve uygulanan yasaklarlarla alışkın 
oldukları hayatlarının dışında üniversite eğitimlerine devam etmek zorunda kalan öğrencilerin tükenmişlik 

düzeyleri farklı değişkenler çerçevesinde incelenmiştir. Survey deseninde tasarlanan araştırma Covıd-19 
sürecindeki kısıtlamalar sebebiyle kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı 
içerisinde üniversite öğrenimini devam ettiren ve araştırmaya gönüllü katılan 322 üniversite öğrencisi ile 

yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Yıldırım ve Sönmez 

tarafından 2020 yılında Türkçeye uyarlanan Burnout Meysure-Short 10 maddelik 5’li likert Covid-19 
Tükenmişlik ölçeği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 25 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışma 

verilerinin analizinde betimsel testler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin Covid-19 tükenmişlik düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. 

Eğitim Bilimlerine devam eden üniversite öğrencilerinin Covid-19 tükenmişlik düzeyleri, Sosyal Bilimler ve 
Sağlık Bilimleri devam eden öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu süreçte üniversite 

öğrencilerinin Covid-19 Tükenmişlik düzeyleri sosyal destek alma durumlarına göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.  
Anahtar kelimeler: Covid-19, Tükenmişlik, Üniversite öğrencileri. 
 

GİRİŞ 

Seksenli yıllardan beri araştırmalara konu olan tükenmişlik ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda değişik 

özellikler ön plana çıkmaktadır. İlk olarak Herbert J. Freudenberger 1974 yılında literatüre bulunan 

tükenmişlik sendromunu, “…başarısızlık, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya insanın iç kaynakları üzerinde, 

karşılanamayan istekler sonucunda ortaya çıkan bir tükenme durumu” şeklinde tanımlanmıştır. (Aktaran: 

Dolgun,2015). Yaşanan bu duygusal tükenme boyutu bireyin önceki algılarını değiştirerek olumsuzluğa 

sürükler. Önceden rahatlıkla yapabildiği ve yapacağına gönülden inandığı işleri artık yapamayacağını ve 

başarısız olacağını düşünür. Zamanla inanmaya başladığı bu yetersizlik duygusu verimli olamadığını 

düşünmesine neden olur. Böylece birey geleceğe dair umutlarını yitirir ve başarmak için çabalamaktan 

vazgeçer ( Kılıç ve Seymen, 2011). Çabalayacağı hiçbir şey olmadığını düşünen kişi hayattan kopar ve kişinin 

diğer insanlarla olan duygusal bağları zayıflar. Bu gibi durumlar kişinin çalışma hayatını da olumsuz 

etkilemektedir ve bu tükenmişlik durumunu göz ardı edilirse kişi çıkmaza girebilir (Konakay, 2012). İçinden 

çıkılmaz bir duruma sokan tükenmişlik, kişinin duygusallığının yitirilmesine sebep olan, hayata karşı bakış 

açısı değiştiren ve bireyin hayatını monotonlaştıran bir durumdur. Tükenmişlik fark edilmez ve yaşanan bu 

tükenmişlikle mücadele edilmezse bedensel, psikolojik yaşamı olumsuz etkilenebilir ( Konakay, 2012). Dünya 
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Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020’de pandemi adıyla belirttiği COVİD 19 virüsü, global olarak birçok yeniliğin 

hayatımıza yer etmesine sebep olmuştur. Bu virüs yalnızca hastalık yönünden değil bununla birlikte 

psikososyal açıdan da kritik öneme sahip global bir sağlık problemidir (Çankaya, 2020).COVID-19 virüsü ilk 

olarak bedensel sağlık problemleri ile kendini gösterir. Daha sonra yaşanan bedensel sorunlar ve sonrasında 

uygulanan kısıtlamalar sonucunda salgın ile ilişkili kaygı, panik ve endişe gibi ruh sağlığı problemleri ortaya 

çıkabilmektedir. Covid 19 bulaşma riski yüksek olan hastalıklar sadece üniversite öğrencilerinin bedensel 

sağlığını değil bununla birlikte psikolojik sağlığını ve yaşamını da etkilemektedir (Ruban d. 2010; Dang d. 

2020: Aşkın vd. 2020).  Pandemi başladığı zaman bedensel belirtiler üzerinde daha fazla durulmuş ve 

psikolojik etkilerine pek fazla değinilmemiştir.  Fakat pandemi sona erse bile günlük yaşam şartlarına dönüş 

yaptığımızda ruhsal etkileri günlerce aylarca sürebilir (Bozkurt, Zeybek ve Aşkın, 2020 ) . 

2019 yılında ortaya çıkan ve giderek bütün ülkede çoğalan COVİD 19 pandemisinin en çok etkilediği 

gruplardan birisi de üniversite öğrencileridir. Üniversite, öğrenciler için belirli bir meslek edinme, kariyer 

örüntüsünün planlaması, edinilen meslekte başarı sağlama gibi amaçlar için fazlaca önemli bir süreci 

kapsamaktadır. (Öz Ceviz, N. Tektaş, Basmacı ve M. Tektaş, 2020).  Bu açıdan bakıldığında hayatlarında 

önemli bir dönüm noktası olan üniversite yılları tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile karşı karşıya kalmak 

üniversite öğrencilerini etkilemiştir. Öğrencilerin geceyi uyanık gündüzü ise uyuklayarak geçirmesi zaman 

algısı konusunda birtakım değişikliklere sebep olmuştur. Pandemi sürecinin ne zaman biteceğine ilişkin 

yaşanan belirsizlik durumu öğrencilerin ders çalışması algısında değişikliklere sebep olmuştur ve çaba 

göstererek elde edecekleri bir amaçları olmadığını düşündüklerinden ders çalışmayı gereksiz görmeye 

başlamışlardır. Okul derslerinin ve ödevlerin online olması ve ilerisi için ümitsizlik içinde olmaları üniversiteyi 

önemsizleştirmiştir  (İpekoğlu, 2021). 

Bu açıdan bakıldığında bu araştırmanın problem cümlesini, 

“COVİD 19 dönemi ile üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeyi arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusu 

oluşturmaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.   

˗Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?   

˗Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeyleri devam ettikleri bölüme göre farklılaşmakta mıdır?  

˗Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeyleri sosyal destek alıp almama durumuna göre farklılaşmakta 

mıdır?   

YÖNTEM 

    3.1.Araştırmanın Modeli/ Yöntemi 

Covid-19 dönemi sürecinde üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeyini incelemeyi amaçlayan bu araştırma 

var olan durumu olduğu gibi ortaya koyması dolayısıyla betimsel bir araştırmadır. Araştırmada tarama 

modellerinden genel tarama modeli kullanılması hedeflenmektedir. Nitel veriler için yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır.  
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    3.2. Araştırma Grubu/Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 

grubu Covıd-19 sürecindeki kısıtlamalar sebebiyle kartopu yöntemi kullanılarak 2020-2021 yılı eğitim öğretim 

yılı içerisinde üniversite öğrenimini devam ettiren ve araştırmaya gönüllü katılan 330 üniversite öğrencisi 

oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin biriyle iletişime geçilmesi halinde iletişime geçilen kişi diğer bir 

kişiye ölçeği ulaştırması durumudur. Böylece katılımcı sayısı genişler (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014).  

Tablo 1. Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Faktör Değişken  Frekans(f) Yüzde(%) 

 

 

 Kadın 

 

172 51.8 

                 Cinsiyet  Erkek 

 

Toplam  

 

160 

 

332 

48.2 

 

100 

 

Tablo 2. Örneklem Grubunun Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı  

Faktör  Değişken  Frekans(f) Yüzde(%) 

  1 36 10.8 

  2 22 6.6 

 Sınıf düzeyi 3 27 8.1 

  4 236 71.1 

  Mezun 

Toplam 

11 

332 

3.3 

100 

 

Tablo 3. Örneklem Grubunun Bölüme Göre Dağılımı  

Faktör Değişken Frekans(f) Yüzde(%) 

 Eğitim Bilimleri 221  

Bölüm  Sosyal Bilimler 79  

 Sağlık Bilimleri 

Toplam 

21 

332 

 

100 

 

Tablo 4. Örneklem Grubunun Sosyal Desteğe Göre Dağılımı  

Faktör  Değişken  Frekans(f) Yüzde(%) 

   

Evet  

173 52.1 
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Sosyal Destek 

Alma  

  Hayır 

 

Toplam  

159 

 

332 

47.9 

 

100 

 

Bu araştırma kapsamında COVID 19 tükenmişlik ölçeğini dolduran üniversite öğrencilerinin demografik 

bilgilerine ilişkin frekans ve yüzdeler Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi üniversite 

öğrencilerinin %51.8’i bayan, %48.2’si erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 

%10.8’ini birinci sınıf, %6.6’sını ikinci sınıf, %8.1’ini üçüncü sınıf, %71.1’ini dördüncü sınıf, %3.3’ünü 

mezun öğrenciler oluşturmaktadır. Sosyal destek alanlar grubun %52.1’ini, sosyal destek almayanlar grubun 

%47.9’unu oluşturmaktadır. 

  3.3.Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistikler  

Tablo 5. Üniversite Öğrencilerinin Covıd 19 Döneminde Tükenmişlik Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik 

Betimsel İstatistik Sonuçları 

Ölçek            N      Min.   Maks.    Ort.        SS 

 

 KTÖ 

     

   332 

    

   12 

      

  50 

   

   39,61 

     

 

   3.4. Verilerin Toplanması  

Covid-19 döneminde üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesin amaçlandığı bu 

araştırmada çalışmaya katılan üniversite öğrencilerine iki adet formdan oluşan birtakım sorular yöneltilmiştir. 

İlki;  katılımcıların kişisel bilgilerini öğrenmek için kişisel bilgi formudur. Kişisel bilgi formunun içerisinde 

üniversite öğrencilerinin cinsiyet, okuduğu bölüm, sınıf düzeyi ve sosyal destek alıp almadığı yer almaktadır. 

Bu değişkenler, yapılmak istenen araştırmanın bağımsız değişkenleridir. İkinci kısımda ise nicel verilerin 

toplanması için Covıd-19 Tükenmişlik Ölçeği kullanılacaktır. 

        3.4.1. COVID-19 Tükenmişlik Ölçeği  

Covid 19 tükenmişlik ölçeği kullanılacaktır. Bu ölçek 10 maddeden oluşur ve Burnout Meysure-Short 

versiyonundan uyarlanmıştır. Her bir madde 5 puanlık Likert 1 ölçeğinde derecelendirilmiştir. Alınan puanlar 

10 ile 50 arasında değişmektedir. Yüksek puan, tükenmişlik düzeylerinin de yüksek olmasına işaret eder 

(Yıldırım ve Solmaz,2020).  

   3.4.2. Veri Toplama Süreci/İşlem 

Pandemi koşulları göz önüne alındığında yüz yüze veri toplama olanağı olmadığından çalışmanın bütün nicel 

verileri online olarak Google drive form ile toplanmıştır. Google drive form üzerinden oluşturulan ölçek sosyal 

medya (Whatsapp, Instagram ) üniversite öğrencilerine ulaştırılmıştır. Çalışma grubu oluştururken, çalışmaya 
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katılanların Covıd-19 sürecinde aktif olarak öğrenim görmekte olan ve yapılmakta olan araştırmaya gönüllü 

katılım şartı aranmıştır. Ölçeği ulaştırmadan önce yapılmakta olan araştırmanın amacının ne olduğu ve elde 

edilen verilerin yorumlanması aşamasında gizlilik kurallarına önem verileceği katılımcılara açıklanmıştır. 

   3.5. Veri Analizleri 

Üniversite öğrencilerinde tükenmişlik:  

 1)Cinsiyete göre 

 2)Sosyal desteğe göre 

 3) Bölüme göre incelenecektir. 

İkili karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t testi, çoklu karşılaştırmalar içi Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS-25 istatistik programı aracılığıyla yapılmıştır.  

Tablo 6. COVID 19 Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının Normallik Analizi Sonucu Çarpıklık ve Basıklık 

Katsayıları 

 Skewness ( Çarpıklık) Kurtosis ( Basıklık) 

 

KTÖ Ölçeği 

 

 

-1.115 

 

,638 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Kovıd 19 Tükenmişlik Ölçeği puanının çarpıklık ve basıklık katsayıları -1,5 ile + 1,5 

arasında yer aldığı görülmektedir. Tabachnick ve Fidell’e göre (2013) ± 1.5 basıklık ve çarpıklık değeri 

psikometrik amaçlar ve normal dağılım için mükemmel olarak kabul edilmektedir. ± 2.0 arasındaki bir değer 

de belirli bir uygulamaya bağlı olarak çoğu durumda kabul edilebilir. Dolayısıyla Covıd 19 Tükenmişlik Ölçeği 

puanının basıklık ve çarpıklık katsayıları-1,5 ve +1,5 arasında yer aldığı için puanların normal dağıldığını 

söyleyebiliriz. 

3.6. Güvenirlilik Analizi 

Çalışmanın bu noktasında; veri toplama vasıtası olarak tercih edilen ‘COVID 19 Tükenmişlik Ölçeği’’ ifadeleri 

toplamda 10 maddeden oluşmakta olup ölçeklere verilen cevaplara göre güvenirlik analizi sonuçları Tablo 

7’de verilmiştir. Güvenilirlikle ilgili katsayının değerlendirme ölçütleri aşağıda yer almaktadır; 

 “0.00 < α < 0.40 aralığında ise güvenilir değil”  

“0.40 < α< 0.60 aralığında ise düşük güvenilirlikte.”  

“0.60 < α < 0.80 aralığında ise oldukça güvenilir.”  

“0.80 < α < 1.00 aralığında ise yüksek derecede güvenilir” (Özdamar, 1999). 
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Tablo 7.  COVID 19 Tükenmişlik Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Bulguları 

Ölçek  Cronbach's Alpha (α)                 N 

 

Covıd 19 Tükenmişlik Ölçeği 

         

    0,906 

        

         10 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, üniversite öğrencilerinin COVID 19 dönemindeki tükenmişlik puanlarının cinsiyet, sosyal 

destek, bölüm, sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

1.Cinsiyetlerine Göre Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik  

COVID 19 dönemindeki üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre COVID 19 tükenmişlik Ölçeği’nden 

aldıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için verilere bağımsız gruplar için t-testi uygulanmış 

ve bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre KTÖ Puanlarına İlişkin N, Ortalama, Standart 

Sapma ve t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X SS Sd T P 

Kadın 172 3,9006 ,87148 327,330 -1,404 0,161 

Erkek 159 4,0258 ,74962    
*p > 0.05 

Tablo 2 incelendiğinde; üniversite öğrencilerinin tükenmişlik durumuna ilişkin düzeyleri, cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. ( t (327,330)= -1,404 , p> .05.) Kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin 

tükenmişlik durumuna ilişkin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. 

2.Sosyal Destek Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik  

COVID 19 dönemindeki üniversite öğrencilerinin sosyal destek alıp almamasına göre COVID 19 tükenmişlik 

Ölçeği’nden aldıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için verilere bağımsız gruplar için t-

testi uygulanmış ve bulgular Tablo 9’de gösterilmiştir. 

Tablo 9: Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Alıp Almamasına Göre KTÖ Puanlarına İlişkin N, 

Ortalama, Standart Sapma ve t-Testi Sonuçları 

     Sosyal 

Destek Alma 

  

     N 

 

        X 

 

      SS 

 

       Sd 

 

       T 

 

       P 

Destek Var    173    4,2561   ,43245   209,896   7,204  0,000* 

Destek Yok    158    3,6373   ,99735    
*p<0.05 

Tablo 3 incelendiğinde; üniversite öğrencilerinin tükenmişlik durumuna düzeyleri arasında sosyal destek alıp 

almama değişkenine göre farklılaştığı saptanmıştır. ( t(209,896)=7.204 , p<0.05.) Sosyal destek alan üniversite 
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öğrencilerinin (x=4,2561) sosyal destek almayanlara (x=3,6373) göre tükenmişlik düzeyleri anlamlı düzeyde 

daha yüksek çıkmıştır. 

3.Bölüm Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri 

Bölüm değişkenine göre üniversite öğrencilerin KTÖ’DEN aldıkları puanların farklılaşıp farklılaşmadığını test 

etmek üzere verilere Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmış, farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını bulmak için de Post-Hoc Tukey testi uygulanmıştır ve sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10: Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüm Değişkenine Göre KTÖ Puanlarına İlişkin 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Bölüm 

Değişkeni 

       N          X           SS             F        p Anlamlı 

Fark 

Eğitim 

Bilimleri 

       221        4,102        ,694        6,787       0,00* (Eğitim 

Bilimleri) 

Sosyal 

Bilimler 

       79        3,708        ,935   (Sosyal 

Bilimler) 

Sağlık 

Bilimleri 

       21       3,704        1,059    

*p<0.05 

Tablo 5 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin öğrenim görmüş oldukları bölüm değişkeni ile tükenmişlik 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (F=6.787,  P< ,05).Öğrencilerin tükenmişlik 

sendromu düzeylerinin hangi bölüm değişkeni açısından farklılık gösterdiğini belirlemek amacıyla Tukey testi 

uygulanmıştır. Sonuçlara göre Eğitim Bilimleri bölümünün (X= 4.102), Sosyal Bilimler bölümünden 

(X=3,708) farklılaştığı görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma Covid-19 döneminde üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemeye yönelik 

yapılmıştır. Araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri ve sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. Kadın ve erkeklerin tükenmişlik düzeylerinin birbirine yakın olduğu ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Farklılık olmamasının sebebi Covid-19 virüsünün cinsiyet fark 

etmeksizin her bireyi etkilediği düşünülebilir. Benzer bir çalışmaya baktığımızda Arpacıoğlu, Baltalı ve 

Ünübol (2020)’un yapmış olduğu çalışmada da Covid-19 virüsü sürecinde sağlık çalışanlarının tükenmişlik, 

mesleki doyum, depresyon, anksiyete, Covid-19 korkusu düzeyleri ve bunlarla ilişkili faktörlerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda ise cinsiyet açısından baktığımız zaman Maslach Duyarsızlaşma, 

Covid Korku, HSA Kaygı ve Depresyon ölçeklerinin sonuçlarına göre kadınların ve erkeklerin grup 

ortalamasından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkmamıştır. Sever ve Özdemir 

(2020)’in yapmış olduğu çalışma da ise eğitime ara verilmesiyle birlikte uzaktan eğitime geçen öğrencilerin 

bu süreçte yaşadıklarını fotoğraflar aracılığıyla aktarması ve bu fotoğrafların yorumlanması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 154 öğrenci katılmış ve 66 fotoğraf seçilmiştir. Araştırmanın sonucunda fotoğraflardan elde edilen 
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yorumlara göre ev ilerindeki yoğunluk, erkek öğrencilere nazaran kız öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde 

hem ev işleriyle hem de okul dersleriyle ilgilenmesinin bireyler üzerinde oluşturduğu kaygı ve gerilim odak 

noktası olmuştur. Köylerde yaşayan öğrencilerin çoğu olanaktan faydalanamadığı üzerinde durulmuştur. 

Covid-19 pandemi sürecinde yaşayan zorluklardan dolayı öğrencilerin tükenmişlik sendromuna 

yakalanabildiği dikkat çekmiştir. Diğer bir değişkenimize baktığımızda ise sosyal destek alan üniversite 

öğrencilerinin almayan öğrencilere nazaran daha yüksek tükenmişlik yaşadığı gözlemlenmiştir. Yakut, Güngör 

ve Kuru (2020)’nun yapmış olduğu çalışmada, sağlık personelinin Covid-19 korkusu ile tükenmişliği 

arasındaki ilişkide aşırı iş yükü ve algılanan sosyal desteğin anlamlı bir etkisinin olup olmadığını 

incelemişlerdir. Araştırmanın sonucuna göre sağlık çalışanlarının Covid-19 korkusunun algılanan sosyal 

desteğe yol açmadığı, aşırı iş yükünün tükenmişliğe yol açtığı saptanmıştır. Benzer şekilde sağlık çalışanlarının 

aşırı iş yükünün algılanan sosyal destek ile alakalı olmadığı fakat aşırı iş yükünün tükenmişliğe yol açtığı 

saptanmıştır. Algılanan sosyal destek ile tükenmişlik arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır. Benzer 

araştırmalara bakıldığında sosyal destek arttığında tükenmişliğin azaldığı sonuçlarına rastlanmıştır. 

Öğrencilerin sosyal destek almaları kaygı düzeylerini arttırmış olabilir. Kovid 19 döneminde özellikle ailelerin 

bu süreçte aşırı kaygılı, korkutucu, aşırı titiz, koruyucu kollayıcı yaklaşımları olabilmektedir. Anne babaların 

abartılı panik hissi,  gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Önlem, kaygı ve korku abartılı olursa 

insanların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi kişinin doğru, etkili ve zamanında tepki vermesini 

zorlaştırabilir. Bölüm değişkeni üzerinden inceleme yapıldığında ise eğitim fakültesi öğrencilerinin daha 

yüksek tükenmişlik yaşadığı saptanmıştır. Gündüz ve ark. (2012)’ın yapmış olduğu çalışmada üniversite 

öğrencilerinin bölüm değişkenine göre tükenmişlikleri anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Eğitim bilimleri 

fakültesinde okuyan öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında eğitim bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin daha yüksek tükenmişlik yaşamasının sebebi 

olarak KPSS sınavına girmeleri ve atanma kaygısı yaşamaları öğrencilerin tükenmişliğini arttıran nedenler 

arasında sayılabilir.  
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ÖZET 

Hızlı desen çalışmaları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Enstitüsü öğrencilerinin düşünme, algı ve el pratiklerinin 
hızlanması ve desen çalışmalarında pratikleşmesi için bir model eşliğinde yaptığı kısa süreli çizim 

çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla beraber öğrenci, çizgilerini tanıyarak kendini daha iyi ifade edebilir. Yapılan 

araştırmanın amacı hızlı desen çalışmalarının bilinçaltı ile ilişkisini ele alarak geleneksel anlayışta yapılan 

desen çalışmalarından farklı şekilde gelişen yaratıcı süreci ortaya koymaktır. Desen derslerinde 
uygulanabilecek bir yöntem olarak bilinçaltı boyutuyla birlikte ele alınan hızlı desen çalışmalarının, öğrencinin 

kendi yaptığı işe farklı anlamda bakabilmesi, yorumlayabilmesi, kendisini ve çalışmalarını daha iyi 

tanıyabilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırma, tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. 
İncelemelerde bilinçaltı kavramını ele alan Gerçeküstücü (Sürrealist) sanatçıların kullandığı otomatizm 

tekniği, Sigmund Freud ile Carl Gustav Jung’un çalışmalarında yararlandıkları serbest çağrışım tekniği ile hızlı 

desen çalışmaları arasındaki ortak özellikler analiz edilmiştir. Araştırmanın akademik sanat eğitimi ve sanat 
psikolojisi gibi alanlarda yapılacak bundan sonraki çalışmalar için yarar sağlayabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Desen, Hızlı Desen, Otomatizm, Serbest Çağrışım, Bilinçaltı 
 

ABSTRACT 
Gesture drawing exercises are short period exercises using models aimed at speeding the thinking perception 
on application skills of Fine Arts Department students. With the help of these exercises, students get acquainted 
with the marks they put on the paper and are able to express themselves better. This study is aimed at 
establishing the relationship of the subconcious with creative process that develops through gesture drawing 
exercises in a manner that differs from traditional drawing exercises. It is our opinion that considering the 
subconcious aspect of drawing through gesture drawings is beneficial in terms of providing students with a 
different way to view and interpret their drawings, helping them gain a better understanding of themselves and 
their work. The research was done by scanning method. The common traits between gesture drawings, the 
automatism technique used by Surrealist artists and free association exercises employed by Sigmund Freud 
and Carl Gustav Jung were analyzed. It is our hope that this study will be beneficial to further studies in 
academical art education and art psychology. 
 
Keywords: Fine Arts, Drawing, Gesture Drawing, Automatism, Free Assocation, Subconcious 
 
 
 
GİRİŞ 
  
İnsanın kendini ifade etme araçlarından biri olan desen; sanattaki en temel yaratım sürecinin basamağı, aynı 

zamanda da doğayı ve hayal dünyasını değişik biçim ve yöntemlerle ifade ederek görselleştirme işidir 

(Müftüoğlu, 2021: 5). ‘Desen’ kelimesi dilimize Fransızcadan ‘dessein’ (amaç, plan), ‘dessin’ geçmiş ve 
‘çizim, tasarım, sanatta tasarım’ anlamlarına Latince’de design (çizim), sign (işaret), signare yani 
‘‘işaretlemek, işaret yapmak (O.E.D., 2021)” anlamlarına gelmektedir.  
 
‘‘Yaşadığı dünyayı anlamlandırmak amacıyla insanlar, diğer canlılardan farklı olarak çeşitli işaret ve semboller 
üretme eğilimi taşımaktadır. İnsanlığın başlangıcından itibaren bir yüzey üzerine uygulanan işaret ve 

imgelerden oluşan dolaysız bir dil olarak kabul edilen desen, yaşama ilişkin her tür duyu, algı ve 

tasarımlarımızı aktardığımız temel bir ifade aracı olarak kabul edilmektedir (Türkmenoğlu, 2020: 1-3).’’  
 
Kişinin yaşama ilişkin yorumladığı, anlamlandırdığı ve aktardığı işaret ve imgelerde, aynı zamanda bilinçli 
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olarak farkına varmadığı bilinçaltısal algı ve etkilenmeleri de mevcuttur. Hatta bu etkilenmelere yön veren 

çoğunlukla bilinçaltı zihnidir. Kişinin bilinçli olarak aktardığı ifade ve imgelerin çok daha fazlası bilinçdışında 

başlamakta ve orada depolanmaktadır. Depoda tutulanları açığa çıkarmak için ise sanatın dilini ve en temel 
yöntemi olan desen pratiğinden yola çıkan hızlı desen çalışmalarını ele almak ve deseni, hızlı deseni daha iyi 

anlayabilmek için geçmişten günümüze desen çalışmalarının kısa tarihini ve ne amaçla yapıldığını incelemek 

yerinde olacaktır. 

1. Desen ve Tarihsel Süreci 

Desen, ilk insandan beri varoluşumuzu anlamlandırmanın yöntemlerinden olmuştur. Tarih öncesinde 

insanların mağara duvarlarına insan ve çeşitli hayvan figürlerini çizdiği bilinmektedir. İnsanoğlunun ilk 
çizimleri, gördükleri dünyayı sanatsal bir dil ile ifade ettiklerini, bulundukları dönemde bile ne denli yaratıcı 

bir göze sahip olduklarını ve buldukları malzemeyi kullanma ve dönüştürmede ne kadar yaratıcı 

olabileceklerini göstermektedir. Eski çağlardan beri insan, bu pratiklere karşı içgüdüsel, kendiliğinden gelen 

bir yatkınlığa, ifade etme cesaretine sahip olmuş ve bunu desen yolu ile aktarmıştır. 

Antik Yunan sanatında da desen; sanatçıların en ideale, en mükemmele ulaşmalarında bir araç vazifesi 

görmüştür. Yunan sanatçıları, anatomiyi, kas-iskelet yapısını incelerken, doğru ve gerçek olanı, desen 

çizimleriyle figürü, formu kusursuz bir şekilde aktarmışlardır. ‘‘Yunan sanatçıları, mevcut ve oldukça nesnel 

kaynaklardan, ideal bir görüntünün şeklini ayırmaya çalışmışlardır (Levy, 1961: 28).’ 
    
15. yüzyılla başlayan Rönesans döneminde de, sanatçılar canlı modelden etütler yapmış,  bu çalışmaları Antik 

Yunan sanatçılarının heykellerinden incelemeler yaparak desteklemişlerdir. Floransa’da sanatçılar, 
atölyelerinde canlı modelden yararlanarak yaptıkları desenleri, kendi sanat çalışmalarına daha doğal bir 

görünüm vermek için kullanmışlardır.  Öndin (2016: 64), Alberti’nin Rönesans düşüncesini şöyle tercüme 
etmiştir: ‘‘İnsan vücudunda, övgüye değer her parçanın en güzellerini seçmek gereklidir. Bütün araştırma ve 
uygulamalarda yapılması gereken de budur; güzellikle karşılaşma, onu yakalama ve sanat diline tercüme 
etme”. Böylelikle Rönesans döneminde de desenin, tıpkı Antik Yunan sanatında kullanıldığı gibi, sanatçının 
çalışmasının biçimsel sorunlarını çözmesi ve ustalığa ulaşmasında bir araç vazifesi gördüğü kabul edilebilir. 
Leonardo da Vinci; insan anatomisini ayrıntılı şekilde inceleyebilmek için morgta fetüs de dâhil olmak üzere 
her yaştan ve cinsiyetten ölmüş insan bedenlerinden yararlanarak araştırmacı çizimler yapmış, dönemin ünlü 

anatomi hocası olan Marcantonio della Torre ile birlikte ‘İnsan Anatomisi’ isimli bir kitap hazırlamıştır. 

Kitaptaki eskizler tıp tarihinin ilk anatomi çizimleridir (Altuna, 2015: 18) ve disiplinler arası çalışma 
niteliğindedir (Görsel 1).  Leornardo için desen; ‘‘zamanın sanatsal eğilimini ortaya koyduğu şekliyle 

çevresindeki dünyayı bilimsel olarak sorgulama yönteminin bir parçasıdır (Türkmenoğlu, 2020: 15).’’ 
 

 
Görsel 1. Leonardo da Vinci, ‘‘Rahimdeki fetüs 

ve kadın genital organının boyutu üzerine 

çalışmalar’’ (1510) kalem ve kırmızı tebeşir, 
Windsor Castle, Royal Library 

 
Görsel 2. Michelangelo Buonarroti ‘‘Oturan 

genç erkek nü, iki kol çalışması’’ (1510-11) 
kalem ile belirtilmiş ön çizim üzerine beyaz ve 

kırmızı tebeşir, Albertina, Vienna 
 
Aynı zamanda Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Leonardo gibi kendi çalışmalarını yaparken 
kadavralardan ve modellerden yararlanmıştır (Duru, 2018) (Görsel 2).  Gombrich (1980: 230) şöyle 

aktarmaktadır:  
 
‘‘Michelangelo, Rönesans’ın sanatçı olma kriterlerinden birinin anatomi bilmek olduğunu erken fark eden bir 
sanatçıdır. Anatomiyi önceleri güzel insan vücudunun, bütün sinir ve kaslarıyla beraber, belirli hareketlerini 

imgeleştiren Yunan ve Roma heykelleri üzerinden öğrenmeye çalışmıştır. Daha sonra o da Leonardo da Vinci 
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gibi kadavra keserek, canlı modelden çizerek insan anatomisini araştırmaya başlar. Güçlü bir form hafızası 

kazanmak ve figüre hakim olmak için sayısız desen çizmiştir.” 
 
Başta Rembrant Harmenszoom van Rijn (1606-1669) olmak üzere, Raffaello Sanzio (1483-1520), Sandro 
Botticelli (1445-1510), Giorgione Barbarelli da Castelfranco (1470-1510), Paolo Veronese (1528-1588), 
Tiziano Vecellio (1488-1576), Peter Paul Rubens (1577-1640), Albrecht Dürer (1471-1528) vs. Rönesans ve 
Barok dönemin diğer usatları da figürden desen çalışmaları yapmışlardır (Görsel 3-4).  

 
 

 
Görsel 3. Rembrandt van Rijn, ‘‘Yastık üstünde 

uzanan çıplak kadın’’, (1658), kırmız kalem, 
kahverengi mürekkep ve opak beyaz (oksitlenmiş),  

Amsterdam 

 

 
Görsel 4. Eugene Delacroix, ‘‘Salon du 

Roi için el ve figür çalışmaları’’, Palais 

Bourbon, (1833-38), Paris 

 
Modelden çizim çalışmaları, eğitim alanında da kendini gösterir; 1563 yılında ressam ve sanat tarihçisi Giorgio 

Vasari’nin öncülüğünde Dük I. Cosimo de’ Medici tarafından Floransa’da kurulan Çizim Sanatları Akademisi 

(Accademia del Arti del Disegno) Avrupa’nın bilinen ilk eğitim amaçlı akademisidir. Günümüzde kısaca 
Accademia olarak anılmaktadır. Akademinin kurulduğu tarihe kadar sanatçıların aldıkları sanat eğitimleri, 

usta-çırak ilişkisi temeline dayanmaktadır. Eğitim kurumu düzeyinde verilmeye başlanan sanat eğitiminin ilk 

basamağı olan Accademia, akademideki bireylerin desen ile tanışmasına öncülük etmiştir (Dilmaç, 2019: 4). 
Vasari de (1979: 449) modelden yapılan desen çalışmalarının akademik eğitiminin önemli bir parçası olması 
gerektiğine inanmıştır. Böylelikle akademide yapılmaya başlayan canlı modelden desen çalışmaları daha resmi 

bir statü kazanmıştır. Ayrıca Vasari,  desenleri meşru sanat eserleri olarak değerlendiren ilk 

koleksiyonculardan biridir. Ona göre desen, sanatçının zihnindeki çalışmanın ilk somut taslağı, çizimi 
olmaktadır (Türkmenoğlu, 2020: 13).  
 
18. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’de kurulan Kraliyet Sanat Akademisi (Royal Academy of Arts) (Görsel 9) 

ile 1768’de ilk defa akademide canlı modelden yapılan desen (life drawing) ve akademik modellik bir iş olarak 
resmiyet kazanmıştır (Symonds, 2010). Akademinin Rönesans’ın klasik sanat öğretileri ile düzenlediği eğitim 

programının amacı, insan formunda ustalaşmaktır. Akademiye kabul edilen öğrenci, eğitimine öncelikle 

ustalardan sonrasında antik heykellerden çizimler yapmaktadır. Bu aşamalardan sonra belli bir yetkinlik 
kazanan öğrenci, modelden desen çalışmalarına başlayabilmektedir. Yaşam çizimi (Life Drawing) sınıfına 

giriş isimli, günümüzde desen dersine karşılık gelen eğitim pratiği, sanat eğitiminin zirvesi, mesleki becerinin 

ve ustalığın kanıtı olarak kabul görmektedir (Borzello, 1982: 18).  
 
19. yüzyıl sonunda başlayan Modernizm hareketi ile beraber daha farklı sanat ideolojileri ve görüşleri önem 

kazanmış, bununla beraber desen de farklı bir konumda yer almıştır. Sanatçıların yaptığı desen çizimleri 
mükemmel estetikten uzaklaşmaya, akademinin önemsediği idealist ve realist tavır yerine dışavurumcu ve 
bireysel üslupta ifade almaya başlamıştır. Örnek olarak Dışavurumcu ressamlardan Egon Schiele’nin desen 

çalışmaları kendine ait üslubu, stilizasyonu olan çalışmalardır. Sanatçının desenlerdeki figürlerin 

deformasyonları, bitmemiş ham halleri, aldığı kadrajlar, çalışmanın tek çizgi (kontur çizgisi) ile ilerleyişi, 
çalışmalarına özgünlük ve karakteristik özellik vermektedir (Görsel 5). Ernst Ludwig Kirchner’in  ‘Nude’  

çalışması da sanatçının diğer yağlı boya işlerinde gözlemlenebilen hızlı fırça darbelerini andıran bir etkiye 

sahiptir (Görsel 6). Oskar Kokoschka da karakteristik deformasyonlara ve abartılara yer vermeyi tercih etmiştir 
(Görsel 7). Sanatçılar; öznel yorum ve ruhsal dışavurumlarını desen yoluyla benimsenmiş gerçekliğin, alışılmış 

ve kalıplaşmış yaklaşımlarını yıkmış, fizikötesine, tinselliğe, sezgiselciliğe, içgüdüsel olana, psikolojiye, 

ilkelliğe, abartılı biçimlere, ifadeyi arttıran her türlü ritim, form ve renge yer vermişlerdir (Özayten, 1988: 27). 
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Görsel 5. Egon Schiele, 

‘‘Kollarını kaldırmış oturan 
kadın nü’’, (1910), kâğıt 

üzerine siyah mum 
boya(balmumu pastel) 
42cmx24,3cm, Vienna 

 
Görsel 6. Ernst Ludwig 

Kirchner ‘‘Nü(Nude)’’,(1909), 
kâğıt üzerine füzen, Houston 

 
Görsel 7. Oskar Kokoschka, 

‘‘Arkası dönük çıplak’’, (1909-
7), mürekkep, guaj ve tebeşir, 

45,1x31,4cm, Zurich 

 
Değişen dünya ve sanat dinamikleri ile beraber sanatçıların tercihleri ve yönelimleri de değişmiş; yapılan desen 

çalışmalarının görünümleri kadar ne amaç ile yapıldığı da önem kazanmıştır. Günümüze gelindiğinde desen; 
görünür dünyanın, doğanın ön araştırmasının dışında bir konumda yer almakta ve yeni anlamlar, değerler 

barındırabilecek, farklı disiplinlerle birleştirilen farklı şekillerde okunabilecek modern yapısı içinde bir 

bütünlük olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaplan, 2015: 7). Günümüz sanat eğitimi kurumlarında ise desen 
çalışmaları en üst düzeye ulaşmış öğrenciye değil, ilk öğrenme aşamasındaki öğrenciye verilmektedir. Bu 
çalışmaların temel işlenişi aynı olsa da, akademiye veya dersi veren eğitimcinin yönlendirmesine göre 

değişiklik gösterebilmektedir. 
 
 
2. Günümüzde Geleneksel Desen ve Hızlı Desen Çalışmaları 
 
Desen, plastik sanatlar eğitimi bölümleri atölyelerinde önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüzde Güzel 

Sanatlar alanında akademik düzeyde verilen desen çalışmalarında; çizgi, değer (valör, ton değerleri, koyu-açık 

değerler) doku, biçim, form, perspektif, kompozisyon, ritim, hareket, birlik, bütünlük, denge gibi desenin temel 

unsurlarını, oran-orantı, perspektif gibi kurallarını ve bu kurallara göre aktarma becerisini uygulamalı bir 
şekilde öğretilmektedir (Tilki, 2007: 21). Desen çalışmaları, öğrencinin kompozisyonundaki denge unsurunu, 

kadraj alımını, kâğıdı kullanımını öğrenmesini, gördüğünü aktarabilme becerisini ve göz-zihin-kas-el 
koordinasyonunu geliştirmesini sağlamaktadır. Öğrenci, çalışma boyunca modelin beden yapısını, anatomik 
özelliklerini, kas- kemik yapısını inceleyebilmekte ve etüd edebilmektedir. Modelin oran-orantısını, mekân 

ilişkisini, obje/nesne ilişkisini, espas ilişkilerini, ışık-gölge yapısını aktarmayı öğrenmektedir. Desen 

çalışmaları; öğrenciye bütünü görebilmeyi, bütünden detaya, detaydan bütüne ilişki kurabilmeyi, 3 boyutlu 
bakabilmeyi, estetik, görsel ve özgün dili ile bunları pratiğe dönüştürmesini sağlamaktadır. Bu çalışmalar daha 

öğrenme ve problem çözme aşamasında olan öğrencinin, mantıklı ve bilinçli bir yol izleyebilmesi için uzun 

sürelerde uygulanmaktadır (Görsel 8). Öğrenci bu uygulamalarda aynı zamanda atölye disiplinine, bilincine 

sahip olmakta, model ve diğer öğrenciler ile uyumlu bir çalışma gerçekleştirmeyi, kimseyi rahatsız etmeden, 
seçtiği alan ve bakış açısında kendine yer edinmeyi öğrenmektedir.  
 

 
Görsel 8. Uzun süreli desen çalışmalarından görsel 

örnek, Hughes (1832-1908) 

 
Görsel 9. Hızlı desen çalışmalarından görsel 

örnek, Boğaç Oydemir, 2020, kâğıt üzerine 
kara kalem, 21x29,7cm (5-10 dakika) 
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Hızlı desen çalışmalarının temelinde klasik-geleneksel desen çalışmaları yer almaktadır. Hızlı desen; Güzel 

Sanatlar Fakülte’lerinde çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin, genellikle bir model eşliğinde, kısa 
sürelerde, farklı poz ve farklı malzemeler ile yaptıkları hızlı figür çalışmalarıdır. Hızlı desen çalışmaları, 

İngilizce’de ‘gesture drawing (jest çizimler)’ olarak isimlendirilmektedir. ‘Gesture’ kelimesi Latince’de 

‘‘eylem modu, harekete geçirilmiş el, kol hareketi’’ (O.E.D., 2021) İngilizce’de ‘‘düşünülen ve hissedileni 
ifade eden eylem’’ (C.D., 2021) anlamlarına gelmektedir. ‘‘Desende iki dakikadan az, hızlı skeçler için 

kullanılan bu sözcük, “…Figürün hareketli çiziminde… kısa sürede modelden alınan bir dizi pozun tipik 

duruşunu belirtmektedir (Türkmenoğlu, 2012: 44).’’ Hızlı desen çalışmalarında her poz için verilen süre en 

fazla 5-10 dakika, en kısa 3-5 saniye arasında değişiklikler gösterebilmektedir (Görsel 9). 
 
Güzel Sanatlarda genellikle resim ve heykel bölümü öğrencilerine verilen çeşitli akademilerde hızlı desen; 

‘serbest desen’, ‘heykel için çizim’ gibi farklı isimlerde yer almaktadır (ABABO, 2021) Hızlı desen 
çalışmalarında, geleneksel desenden farklı olarak daha geniş bir malzeme yelpazesi mevcuttur ve öğrenciler 

istedikleri malzeme ile çalışmalarını uygulayabilmektedir. Çalışma süresince, modelin pozu ve pozuna bağlı 

süre de değişmekte ve giderek azalmaktadır. Modelin pozunu ve poz süresini, model ve eğitimci birlikte 

belirlemekte ve öğretmen poz başlamadan önce, öğrenciyi süre konusunda bilgilendirmektedir. Her değişen 
pozda, çalışmanın yapıldığı alan müsaitse öğrenci, kendi yerini değiştirebilmekte ve farklı bakış açıları ile 

modelin pozundan yaralanabilmektedir. Bu çalışmalara,  akademi bünyesinde resim ve heykel bölümü dışında 

mimarlık, grafik tasarım, moda tasarım, seramik, fotoğraf gibi farklı bölümlerden öğrenciler katılım 
sağlayabilmektedir. 
 
Hızlı desen çalışmaları; figür eskizi gibi isimler ile de kullanılabilmektedir. Burada eskiz kavramı; bitmemiş 
çizim, tamamlanmamış formlar için kullanılabilir ancak bir resmin ön çalışması, eskiz15i olmamaktadır. Bir 

model eşliğinde yapılan hızlı desen çalışması, öğrencinin kendi özgün çalışması için hazırladığı ön taslağı, 

çizimi, eskizi değildir. Ancak yakından ilişkilidirler ve birbirlerini tamamlayıcı niteliktedirler. Hızlı desen 

çalışmaları, öğrencinin kendi alanına ait ön çalışmalarına, eskizlerine destekleyici bir vazife görebilmektedir. 
Geleneksel desendeki gibi üstünde durulan, planlanan, özenilen, tamamlanmış çalışmalarda öğrenci, istenileni 

yapma eğilimindedir. Hızlı desende olduğu gibi bitmemiş, eskiz tadında kalan çalışmalar ise ifade etme, 

gözlem yapma, not alma veya başka bir iş için hazırlık gibi farklı amaçlarda olsun olmasın daha samimi ve 
kişiseldir. 
 
Geleneksel desen çalışmaları, öğrencinin doğruyu görebilmesi, aktarabilmesi, figürü ayrıntıları ile 

inceleyebilmesi, detaylı çalışabilmesi, etüt edebilmesi, çalışmalarında sabırlı ve iş-bitirici davranış modeli 
geliştirebilmesi açısından önemlidir. Hızlı desen çalışmaları ise öğrencinin aldığı bu desen ve figür bilgisinin 

daha pratik hale gelebilmesi, daha otonom bir davranış edinebilmesi, kâğıttaki ve figürdeki hâkimiyetini 

kuvvetlendirmesi gibi birçok açıdan uzun süreli çalışmalardan daha farklı bir konumda yer almaktadır. Desenin 
detaylı, ayrıntılı tasvirinden ziyade figürün hareketi, akışı, ritmi, genel formu, ana hatları ön plana çıkmakta, 

verilen sürenin kısıtlanması ile çalışmanın bitmişliği veya estetiksel önceliğinden ziyade pratiklerde ortaya 
çıkacak olan yaratıcı eylem, süreç ve cesaret öncelik kazanmaktadır. Ayrıca hızlı desenler, geleneksel desen 
için bir antreman, ısınma turu gibi değerlendirilmektedir (Gray, 2020). Ancak bu antremanlar başlı başına bir 

desen pratiğidir, sadece desenin ön çalışması niteliğinde değerlendirilmesi yanlış olacaktır. Bu çalışmalarla 

uzun süreli çizimlere alışmış öğrenci, kendi alışılmışının dışına çıkmakta, verilen kısa sürede daha zorlayıcı 

ve mücadeleci bir süreç içine girebilmekte ve çizim eylemi plansız, spontane ilerleyebilmektedir, “yaratıcılığın 
eyleme dönüşmesi ise spontanlıkla mümkündür (Topdemir, 2014: 53).’’ Bu noktada öğrencinin bilinçli ve 

ayrıntılı olarak aktardığı desen çalışması, verilen süre azaldıkça daha hızlı, sezgisel ve otonom şekilde 

ilerleyebilmektedir.  
 
Bu süreçte bir bilinçdışı-bilinçaltı boyuttan söz etmemiz mümkün müdür? Çalışmada verilen süre ve hız 

faktörü, bilinçaltı faktörü ile ilişkili olabilir mi? Bu çalışmaların Sürrealist-Soyut Dışavurumcu sanatçıların 
kullandıkları serbest çağrışım yöntemi ve otomatizm tekniği ile ilişkisi nedir? Hızlı desen çalışmaları, hayal 

gücünü kuvvetlendirmek için kullanılabilir mi? Yöneltilen bu sorular çerçevesinde önce yaratıcı eylem içinde 

bilinç ve bilinçaltı-dışı unsurlarını ele almak gerekmektedir. 
 
 
                                                             
15 Eskiz: ‘‘(İng.Sketch) Bir proje, tasarım yada sanat yapıtını sonuç-biçimiyle ortaya koymadan önce yapılan ön-hazırlık, taslak. 
Resim, heykel, mimarlık, grafik, dekoratif sanatlar gibi tüm etkinlik alanlarında eskiz yapımı genel bir uygulamadır (Sözen ve 
Tanyeli, 2015: 102).’’ 
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3. Yaratıcı Eylemde Bilinç ve Bilinçaltı 
 
Psikoloji ve sanat disiplinleri, temeline insanı oturtan, birbirleriyle etkileşim içinde olan ve birbirlerini 
besleyen alanlardır. ‘‘Her iki alanda incelenen şey insanın içten dışa işleyişi ve dışa vurum biçimidir. Sanatta 

ve psikolojide içe atılmış olanın dışa yansıma ve etkileri söz konusudur (Arıcı, 2006: 16).’’ Tarih boyunca 

yaratım eylemi içinde olan insan, aynı zamanda bu eylemini, dışavurumlarını anlamlandırma, kendini 
keşfetme, sorgulama amaçları içerisinde olmuştur. Bu sorgulamalarını yaparken bazen bilinçli, planlı ve akılcı 

bazen de rastlantısal, deneysel ve sezgisel süreçler içine girmekte, bilincinin sınırlılıklarını, bilinmezliklerini, 

yaratıcılığının ve farkındalıklarının bilgisini bu süreçlerde sorgulamaya ve keşfetmeye devam etmektedir. 
 
Bilinç, Türk Dil Kurumu’nda ‘‘algı ve bilgilerin zihinde, duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, insanın 

kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur (TDK, 2021)” olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda bilinç ve 

bilinçaltı-dışını tanımlarken, psikoloji kitaplarında tarif edilen en temel ada benzetmesini vermek yerinde 
olacaktır. Okyanus’un ortasındaki bir ada ya da buzdağı hayal edilirse, adanın su üstünde görünen kısmına 

bilinç-bilinçli olma durumu, adanın su altında kalan ve görünmeyen kısmına da bilinçaltı-bilinçli olmama 
durumu denilebilir. Suyun altında kalan adanın parçası, su üstünde görünenden daha fazla bir alana ve içeriğe 

sahiptir (Görsel 10). ‘‘Bilinçdışı, bilinçten çok daha önce oluşmuştur. Yaşamımızın büyük bölümünü 
bilinçdışında geçiririz (Gürol, 1991: 31-32).’’ Bilinçaltını tanımlarken hem ‘bilinçdışı (unconscious)’ hem 

‘bilinçaltı (subconscious)’ olmak üzere iki kavram karşımıza çıkabilmektedir. Bilinçaltı; topografik16 kurama 
uygunluğu ve bilincin altında bir yeri tanımlaması açısından daha klinik bir kavram olmakta, nörologlar 
tarafından kullanımı tercih edilmektedir.  
 

 
Görsel 10. Bilinç, bilinçaltı-dışı tanımında Buzdağı Örneği Görseli 

 
Freudyen psikoloji açısından bakıldığında ise anıların, duyguların yani zihinsel bellekteki öğelerin, 

farkındalığın dışına atılması bilinçdışını oluşturmaktadır (Sevinç, 2019: 152).  İkisinin farklı anlamlara 

geldiğini savunan birçok uzman psikolog olsa bile   ‘‘aslına bakarsak bilincin altı, üstü, içi, dışı diye tabir 

edilen alanlar bilincin farkında olmadığımız çeşitli düzlemlerinden bahsedebilmek için ortaya konmuş olan 
terimlerdir (Jung ve Küskü, 2020: 18).’’ Varoluşçu ve hümanist felsefenin önemli isimlerinden Rollo May 

(2016: 89-84) bilinçdışını şöyle açıklamaktadır: ‘‘Bilinçdışı, bilincin derindeki boyutudur. Bilinçdışını, bireyin 

gerçekleyemeyeceği veya gerçekleşmeyeceği eylem ve farkındalık gizilgüçleri olarak tarif etmektedir ve bu 
gizilgüçler ‘özgür yaratıcılık’ diye adlandırabileceğimiz şeyin kaynağıdır.’’ 
 
Sanatta bilinçaltı kavramını ele aldığımızda tarihte önem kazanan ve ilk akla gelen isimler; Sigmund Freud ve 
Carl Gustav Jung’dur. Freud, bilinçdışını bastırılmış duygular, cinsel dürtüler ve gerçekleştirilemeyen arzular 

kapsamında ele almış, Jung (1998: 51-57) ise, bilinçaltını bireysel ve kolektif olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

Geçmişten günümüze kadar yaşanmış ve kuşaktan kuşağa aktarılan tüm ruhsal deneyimler kolektif bilinçaltını 

oluşturmaktadır. Kolektif bilinçaltı, kişisel bilinçaltından çok daha derinlerinde yer almakta, aslında çok daha 
eski zamanlara ait bellek kalıntılarından oluşmaktadır. İçgüdüsel benlik ve bilinçaltlarının toplamıdır. Çetin 

(2010: 255-256) kolektif bilinçaltını, her dönem bir şeylerin ilave edildiği, tüm insanlığa özgü ortak unsurları 

taşıyan bir depoya benzetmektedir. Jung, bu depoda yer alan mit17sel öğelerden, evrensel zihinden, yüksek 

                                                             
16 Topogrofik Kuram: Freud’un bilinç-ön bilinç/bilinç öncesi(bilinçaltı)-bilinçdışından üç bölümden meydana geldiğini savunduğu 
kuramdır. Bu kuramda zihinsel içeriklerin, zihnin belirli bölgelerini kavramsal olarak bölümleyerek yerleştirmek ve bu içeriklerin 
bilince olan uzaklıklarını açıklanması amaçlanmıştır. Sonrasında topografik kuram, geliştirilerek daha açıklayıcı id-ego-süpergo 
kavramlarıyla olmak üzere yapısal kişilik özellerini detaylandırılarak desteklenen yapısalcı kuram olarak yer almaya başlamıştır 
(Tuzcuoğlu, 2013: 275). 
17 Mit: Bireyin görünün dünyanın ötesindeki dünyayı anlamasını, ilişki kurmasını sağlayan ve insanın ruhani potansiyeline erişen  
ipuçlarıdır. İnsanın inancının, coğrafyasının, doğasının en temel açıklama biçimi ve kolektif bilinçdışının lisanıdır (Jung ve Küskü, 
2020: 103-105). 
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bilinçten, özden18, ortak tözden ve ruhsal güdülerden söz ederek bilinçaltı kavramını daha farklı bir bakış 

açısıyla ele almıştır. Gerçeküstücülük (Sürrealizm), Soyut Dışavurumculuk (Soyut Ekspresyonizm), Ham 

Sanat (Art Brut),  Kötü Sanat Eylemleri  (Mal Action)  vs. sanat akımlarından ve alternatiflerinden birçok 
sanatçı, psikolojinin bu iki dev isminden ve onların araştırmalarından yararlanmış, çalışmalarında bilinçaltı 

kavramını ele almışlardır. Bilinci arka planda tutmuş, bilinçdışının aktifleşmesi, içgüdünün özgürleşmesi ve 
insanın kendisinin derinine inmesinde sanatın dilini kullanmışlardır. Ayrıca bunları yaparken Freud’un ve 
Jung’un psikanaliz çalışmalarında kullandıkları yöntemlerden, Serbest Çağrışım Tekniği ve Otomatizm’den 

yararlanmışlardır. 
 
3.1. Otomatizm 
 
Otomatizm; ‘‘otomatik olma özelliği, iradeden bağımsız, şuurun dışında kendiliğinden gerçekleşen hareket ve 
faaliyet  (TDK, 2020)’’  anlamına gelmektedir. Sanatta ise, 1925’ten beri Gerçeküstücü (Sürrealist) 
sanatçıların; bilinçaltının yaratıcı gücünü, kontrolsüz hareketini, kendiliğinden gelişeni ortaya çıkararak, 

sezgisel olarak yeni biçimler-formlar yaratma, hayal gücü ve farklı algılamalar ile eser ve eylemler elde etme 
amacıyla kullandıkları bir yöntem olmuştur. Gerçeküstücülüğün babası olarak tanınan Andre Breton’a (1997: 
26) göre bu yöntem ‘‘aklın dayattığı tüm denetimlerin yokluğunda ve tüm estetik veya ahlaki denetimlerin 
dışında düşüncenin kendini ortaya koymasıdır. Béliveau’nun görüşü ile Sürrealist sanatçılar tarafından 

kullanılan otomatizm tekniği yaratıcılığı bağımsızlaştırma, insanın bilinçaltına ulaşma, özüne inme, özgün ve 

doğaçlama ifadeye ulaşması amacıyla kullanılmıştır (Béliveau, 2010: 25-26’dan aktaran Sembol, 2012: 81). 
 
Gerçeküstücü sanatçılardan Andre Masson’ın ‘Automatic Drawing’ (Görsel 11)  ve Max Ernst ve Max Morise 

ile yaptığı ‘Müstesna Kadavra (Nefis Kadavra)’ (Görsel 12) eserleri, sanatta otomatizm çalışmalarına örnek 
olarak verilebilir. Müstesna Kadavra, 1925’ten sonra Sürrealist sanatçıların ilk olarak kelimelerle başlayan, 

sonrasında desen çizimleri ile devam eden bir grup çizimidir (Vangölü, 2016: 877). Her katılımcı figürün bir 
bölümünü çizmekte ve çizdiği bölümü katlayarak yanındaki katılımcıya aynı eylemi yapmak üzere 

devretmektedir. Böylelikle bir tür kolektif ve doğaçlama desen oyunu oynanır. Bu oyun, Breton’un (1948) 
ifadesiyle ‘‘fiziksel özellikleri kopyalama saçmalığının külliyen reddini’’ temsil etmektedir. Sürrealistlerin 

yaptıkları çizim oyunu;  geleneksel desen anlayışının kalıplarını yıkmıştır. Oluşturdukları birbirinden habersiz 

yanyana dizilmiş biçimlerin farklı algılamalara ve yeni anlamlara yol açmış olması, akımın postmodernizmle 
ilişkili olduğunu gösterir (Vangölü, 2016: 878). Rastlantısallığın ve sezginin, bilinçaltının ve doğaçlamanın 

getirdiği yaratıcı öğeleri ortaya çıkarmıştır. 
 

 
Görsel 11. Andre Masson, ‘‘Automatic 

Drawing’’, (1924), kâğıt üzerine mürekkep, 23,5 
x 20,6cm, New York 

 
Görsel 12. Andre Masson, Max Ernst, Max 
Morise, ‘‘Exquisite Corpse’’, (1927), Kağıt 

üstüne siyah mürekkep, kırmızı grafit, 

200x155cm, New York 

 
Bu süreçte gelişen tesadüfî ve rastlantısal şekilde oluşan form, imge veya eylemler ile sanatçılar, bilinçaltının 

açığa çıkarılmasının yanı sıra Jung’ın çalışmalarında bahsettiği kolektif bilinçaltında yer alan, baştan beri var 

olan ortak zihnin imgelerini, sembollerini, arketiplerini19 de ortaya çıkarmaktadır. Sanatçı otomatizm 

                                                             
18 Öz: ‘‘Hem bilinç hem de bilinçdışının öğelerinin toplandığı bütünleyici bir merkezdir. Karşıtlıkların varlığının uyumlu bir halidir, 
bilinç-bilinçdışı oradadır ve bütünleşmiştir (Jung ve Küskü, 2020: 171).’’ 
19 Arketip: ‘‘Önceden bilinçdışında varolan kalıptır, biçimdir. Ruhun kalıtımla geçen bir parçası gibidir (Gürol, 199: 148).’’ Arketip; 

bireyin kolektif belleğinde yer alan imge ve evrensel sembollerdir. Jung’a göre her insanın kolektif bilinçdışında yer alan ve en 
geçmişten gelen bu imgeler; bireyin davranışlara yön veren birer etken ve içgüdüsel davranışın birer modeli olmaktadır. Rüyalarda, 
mitlerde, masal ve efsanelerde karşımıza çıkabilmektedir. Hem en eski ilkel insandan hem de kişinin bireysel yaşantısından ge len 
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tekniğiyle, varoluşsal olana, ortak imgelerine, geçmişten gelen bilgilerine, özetle daha derine ulaşmayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca Jung’un bilinçaltı sadece geçmiş tarihin, bilginin toplamından ibaret değildir, gelecek 

de onda gizlidir; yeni ve yaratıcı olan her şeyi içinde saklamaktadır ve Jung’un dediği gibi ‘‘Derine inmek için 
sezgi gerekir (Jung ve Küskü, 2020: 190).’’  Sezgi, bilinçdışının aklı aynı zamanda iç sesimiz, iç gözümüzdür. 

Eroğlu (2012: 100-98) sezgiyi şöyle tanımlamaktadır; ‘‘Sezgi, yaratıcılığın bilincimizde ilk habercisidir. 

Sanatçılar ise yaptıkları eserlerde bilinçle sezgiyi uzlaştırarak kullanan yegâne bireylerdir.’’ Beden gözümüz, 
bilincin görebildiğini görmekte, sezgi ise bilinçdışının gözü olmaktadır. Sanatçı; özüne, derinine inmesi için 
içsel göz ile de bakması gerekmektedir.  
 
 3.2. Serbest Çağrışım Tekniği    
 
Bilinç mekanizmasını saf dışı bırakan Gerçeküstücü sanatçıların temel ifade yöntemi olan otomatizm tekniği, 

doğrudan Freud’un serbest çağrışım yöntemine dayanmaktadır (Vangölü, 2016: 875). Sanatta ilk olarak 
Gerçeküstücü sanatçıların çalışmalarında kullandıkları serbest çağrışım tekniği aslında psikanalitik terapinin 
en temel tekniği olmakta ve analitik iletişimde, “kelimeleri ve kelimelerin birbirleriyle olan anlam 
bağlantılarını içeren ilişkisel yapıyı modellemeye yardımcı bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynamaktadır 

(Tarakçı, Mert, Yavuz ve Akırmak, 2019: 59).’’ Serbest çağrışım tekniği Freud tarafından psikoterapötik bir 
araç,  Jung ise bir amaç olarak kullanılmıştır. Jung ayrıca bu tekniği belli bir süre kısıtlamasında uygulamış ve 

değişen süreye göre bir değerlendirme sistemine gitmiştir (Jung, 1910: 219-269).   Bu yöntemde 
katılımcılardan, verilen kelime ve kavramlardan ilk akıllarına gelen anlamca ilişkilendirdikleri yeni kelime ve 
kavramlar üretmeleri istenmektedir. Bu tekniği uygulayan uzman, karşısındaki bireyi, aklına gelen ilk 

kavramları ilgisiz, mantıksız olsun, anında, rahatça ve sansürsüz şekilde söyleyebilmesi için 

cesaretlendirmektedir. Kişinin spontane gelişen düşünce akışında çağrışımlar, birbirleriyle bağlantılı diğer 
çağrışım ve anılara ulaşabilmesini, farklı düşünmesini ve daha yaratıcı olmasını sağlamaktadır.  
 
Spontane düşünce akışının, yaratıcılığı da kapsayan nörodinamik bir modelini oluşturmayı amaçlayan bir 

araştırmada serbest çağrışımlar ile yaratıcılık arasındaki ilişki incelenmiş, bunların arasında doğru orantı 
olduğu ve çağrışımların yaratıcılığı doğru orantılı bir şekilde geliştirdiği sonucuna varılmıştır (Gray vd., 2019: 

539-543).  Dr. Andreasen (2015: 98) şöyle aktarmaktadır:‘‘Sıra dışı yaratıcılığa sahip olan kişiler, daha kolay 

serbest çağrışım yaratabilen beyinlerle ödüllendirilmişlerdir,  hatta nörol20 olarak çeşitli bağlantı 
kortes21lerinde daha zengin bir iletişim vardır.’’ Jung’un da bu tekniği kullanırken yararlandığı süre 

kısıtlaması; spontane ve anında bir düşünce akışı sağlamakta, mantıktan ziyade sezgiyi ön plana çıkarmaktadır.  
Sanat tarihinde, serbest çağrışım tekniğini kullanan ve çalışmalarında yararlanan birçok sanatçı örneği vardır. 

Soyut Dışavurumcu ve Sürrealist bir tavırla yaptığı çalışmalarında bu teknikten yararlanan sanatçılardan 
Arshile Gorky (Görsel 13), elde ettiği imgeleri veya kavramları bazen olduğu gibi, ham halleri ile bırakmış 

bazen de üstünde bilinçli oynamalar yaparak çalışmasını geliştirmeyi tercih etmiştir. Pollock’un (Görsel 14) 

isimiz gravür çalışması, basit çizgilerle oluşan formların (üçgen kafa vs.) Jung’ın kolektif bilinçaltını tarif 
ederken eskiden beri varolan imge, mit ve arketiplere benzetebileceğimiz öğeleri anımsatmaktadır. Pollock 
şöyle aktarmaktadır: ‘‘Benim resimlerimin kaynağı bilinçaltıdır. Resimlerimi de tıpkı desenlerim gibi ele 

alıyorum, yani doğrudan doğruya, peşin çalışmalara başvurmaksızın... (Yetişken, 1998: 67).’’ Sanatçının 
çalışmalarında daha çok bilinçdışının, gizemli ve tinsel olanın bir dışavurumu mevcuttur. Dışavurumculuk ise 

Batur’un (2020: 285) en yerinde tabiri ile  ‘‘güvendiğimiz, bizi korumasını umduğumuz, içimizdeki 

bilinmeyen şeyin simgesidir. Hapsedildiği zindandan dışarı çıkmaya çalışan ruhun belirtisidir.’’ Yukarıda 

örneklerde; bu ruhun ifadesi, bilinç örtüsünün ket vurmadığı, sezginin ön plana çıktığı,  serbest çağrışımlar, 
otonom hareketler ve spontane düşünce akışının sağlandığı doğaçlamalar ile aktarılmaya çalışılmıştır. 

Sürrealist ve Soyut Dışavurumcu sanatçılar gibi Joseph Beuys da klasik desen anlayışını yıkmış ve 

özgürleştirmiştir, duygu ve düşüncelerini, görüşlerini aktarmış, toplumsal plastik düşüncesini ve kavramlarını 
desen yolu ile ortaya koymuştur (Paust, 2005: 18-19). (Görsel 15) 
 
‘‘Beuys’a göre desen, görünmeyen güçlerden görünür şeylere doğru değişen, düşüncenin ilk görünür 
formudur, alttakini yüzeye çıkaran düşüncenin özel bir türüdür. İlk desenlerinde, tarih öncesi kültür mitlerini, 

geçmişini tasvir eden sanatçının 1960 sonrası kavramsal çalışmaları ile beraber desenleri de değişim 

göstermiştir (Türkmenoğlu, 2007: 84-85).’’  
 
                                                             
parçaları bulundurmaktadır (Jung ve Küskü, 2020: 96-97). Jung’un arketip kavramı; insandan insana geçen, nesillerce aktarılan 

varoluşsal kod ve insan deneyiminin özü olmaktadır (Kavut, 2020: 685-686) 
20 Nörol: Sinirsel/Nöroloji: Sinir Bilimi (T.D.K., 2020) 
21 Kortes: Korteks,Beyin zarı, beyin kabuğu (T.D.K., 2020) 
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Görsel 13. Arshile Gorky, Study for 

Good Afternoon,Mrs. Lincoin, 
(1944), kağıt üzerine grafit ve mum 

boya, 50.8cm x 66cm, U.K. 

 
Görsel 14. Jackson Pollock, 

İsimsiz, (1944), 50,8x34,6cm, 

gravür, New York 

 
 

 
Görsel 15. Joseph Beuys, ‘‘3 Genç 

Kız’’, (1956), 10,6x14,8cm, 
Düsseldorf 

 
4. Hızlı Desen Çalışmaları ve Bilinçaltı İlişkisi 
 
Sanat pratiklerinde ortaya çıkan ifadeler; bilinçli veya bilinçsiz aktarımların, ruhun dışavurumları ve 
imgeleridir. Bilinç ve bilinçaltının ters bir ilişkisi olduğundan, desen çalışmalarında yüzeye çıkan bilinçli ve 

bilinçdışı aktarımlar da tam tersi bir eğride ortaya çıkmaktadır. ‘‘Bilinç, dışadönük olduğu zaman, bilinçdışı, 

içedönüktür; bilinç içedönükse, bilinçdışı dışadönüktür (Gürol, 1991: 36).’’ Yani bilinç aktif ise, bilinçdışı 
pasif; bilinçdışı aktifken bilinç pasif durumdadır. Bu ilişki, sanat pratiklerinde de aynı şekilde geçerlidir. 

Sanatsal süreçte uzun, planlı, bilinçli-mantık ile ilerleyen çalışmalar, her ne kadar sanatçının psikolojisini 

yansıtsa da bu çalışmalarda bilinçdışı, daha arka planda kalmaktadır. Ön hazırlık olmadan, kısa sürede, hızlı 
ve sezgisel hareket edilen çalışmalarda ise bilinçdışı ön plana çıkmaktadır.  
 
Hızlı desen, jest çizimler; ‘‘görme, hareket etme ve oluşturma arasında çok anlamlı ve bağlantılı bir anı ifade 

etmekte ve taklitten daha fazlasını içermektedir. Bedensel bir eylem, aksiyon şeklinde gelişen, sürekli bir akış 
içerisinde belirli bir süre, akış ve hız ile kaydedilen, bir itki olarak oluşan görme eyleminin psikolojik ve 

fiziksel uzantısı, iç ve dış deneyimin damıtılmasıdır (Schneckloth, 2008: 278 ).’’ Hızlı desen çalışmalarında 

verilen zaman kıstası ve onun getirdiği artan hız faktörü ile sağlanan yaratıcı itilim, bilinç eşiği ile bilinçdışının 
ortak bir ifadesi, biçimi ve kavrayışı olmaktadır (May, 2016: 102). Bu itilim sonucu, otonom el hareketleri, 

soyuta yakın rafine form ve tamamlanmamış ifadeler, rastlantısal ve bilinç-altısal öğeler ortaya 
çıkabilmektedir. Çünkü çalışmada, öğrencinin tam bilinçli bir şekilde kompozisyon kuracak, figürü oturtacak, 

detaylandıracak, etüd edebilecek bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmada bakma-görme-
aktarma eylemlerinin neredeyse bir arada ve anında gerçekleştiği bir eylem mevcuttur. Bilinçli düşünülerek 

hareket edilen, plastik kurallara bağlı yapılan geleneksel desene nazaran estetik kaygı arka planda kalmakta, 

çalışmadan çıkacak doğru, kesin, detaylı tasvir ve biçimsel sonuçtan ziyade yaratıcı süreç ve eylem önem 
kazanmaktadır.  
 
Sanatsal çalışmaların, sorgulamaların temelini oluşturan öğrenme, sorun çözme, karar verme, anlamlandırma  
ve kavramsallaştırma gibi zihinsel süreçlerin gelişimini sağlayan, insanı diğer canlılardan ayıran en temel 

özellik, düşünme becerisidir. Yaratıcılık da bir çeşit düşünme biçimidir. Yaratıcı düşünme becerisine sahip 

olmak, yaratıcılığa da doğrudan etki etmektedir (Yeşilyurt, 2020: 3894-3895). Düşünme, insanın oluşumundan 

beri süregelmiş ve insanların kendilerini ifade etmeleri ile başlamıştır. Her eylem bir düşünmeyi gerektirmekte 
(Başerer ve Duman, 2019: 380) ve yaptığımız her davranış ve eylem, temel olarak iki türlü düşünme yöntemi 

ile oluşmaktadır. Sezgisel ve analitik düşünme yöntemi: ‘‘Analitik düşünme; yavaş, mantıklı, bilinçli ve kasıtlı, 

sezgisel düşünme ise otomatik, hızlı ve bilinçaltında gerçekleşmektedir (Mulukom, 2018).’’ Bilinç ile hız 
faktörü arasında ters bir ilişki vardır. Verilen zamanda hız faktörü azalırsa; 
bilinç aktif, bilinçdışı pasiftir. Süre azaldıkça hız fazlalaşırsa; bilinçdışı aktif, bilinç daha pasiftir. Hızlı desen 

çalışmalarında da artan hız faktörü; tam bilinçlilik durumu içinde ifade etmeyi engellemektedir.  
 
Mimari tasarım firması olan ve uluslar arası çalışmalar yapan Coop Himmelb(l)au mimarları, tasarımlarına 

hızlı çizim ve model oluşturma tekniklerini kullanarak başlamaktadırlar. Burada önemli olan nokta çalışma 

hızlarıdır. Hız zorunludur çünkü bilincin kontrolünü ve detaylandırmayı azaltmakta,  kendiliğinden gelişeni, 
rastlantısalı, anlamlı olabilecek yanlışları ve kazaları teşvik etmektedir. Coop Himmelb(l)au, çalışmalarında 

yer verdikleri hızlı uygulama tekniklerini psikogram22 olarak adlandırmaktadır. Bu uygulamalarda hız 

                                                             
22 Psikogram:  
1-Bir kişinin ruhsal portesi-ruhsal, düşünsel özelliklerinin ve yeteneklerinin tüm görüntüsü   
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faktörünün etkisi ve algısal reflekslerle, içten ve anında ortaya çıkan basit ve tamamlanmamış çizgiler ve 

renkler, biçimlendirilmemiş formlar, açıklamak için değil, sorgulamak için yaratıcı bir yol olmaktadır. Bu 

formlar, canlı ve değişkendir. Değişen yorumlara, algılamalara, anlamlandırmalara açıktır. Yeniyi görmeye ve 
son derece sezgisel, beklenmedik çağrışımlara yönlendirmeye yardımcı olan bir mekanizmaya benzemektedir 

(Manolopoulou, 2005: 522-523). İlk bakışta bitmemiş, özensiz görünen bu çizimler, desenler, tasarımcının, 

sanatçının, sanat öğrencisinin sezgileri, çağrışımları, yaratıcılığı ve hayal gücü ile tamamladığı bir çalışma 
sürecinin, bir bütünün parçaları olmaktadır (Görsel 16-17). 
 

 
Görsel 16. Coop Himmelb(l)au, ‘MOCAPE’ 

projesi için yapılan hızlı çizimlerden örnek 

 
Görsel 17. Coop Himmelb(l)au,‘Hot Flat’ 

projesi yapılan hızlı çizimlerden örnek 
 
Tamamlanmamış parçaların görsel algıda yorumlama ve tamamlama eylemi, biçim psikolojisi olarak 

bildiğimiz Gestalt teorisinin tamamlama ilkesi ile de yakından ilişkilidir. Gestalt teorisinin tamamlama ilkesine 
göre; eksik, tamamlanmamış şekil ve formlar, algıda çok kısa bir zamanda meydana gelen görme ve 
yorumlama olayı ve daha önceden sahip olunan deneyimler sayesinde göz tarafından tamamlanmaktadır. May 

(2016: 89), Gestalt’ın biçimlenmemiş şekil ve eksik formlarından ‘‘bilinçdışından yanıtını alan bir çağrı” 

olarak söz etmektedir. Ayrıca hızlıca oluşan yarım, eksik kalan biçimler; belleği ve hayal gücünü 
kuvvetlendirmekte, daha akılda kalıcı olmakta, merak uyandırmakta, kısa sürede az eleman ile daha etkili ve 
fazla üretim yapılmasına olanak tanımaktadır (Karaca ve Tuna, 2018: 108)  Desende verilen sürenin azalması, 

çizim ve algılama eyleminin hızlanması ile figürün ifadesi de çok daha dışavurumcu, otonom ve spontane bir 

şekilde tasvir edilmektedir. Bu tasvir, düşündüğümüzden daha çok bilinçdışında ve sezgisel gerçekleşmekte, 
duyumsal süreçleri güçlendirmekte, belleği yoğunlaştırmakta, bilinçdışı boyutlardan gelen bir hamle olarak 

duyumsal yaşantının artışını ve farkındalığını da içinde barındırmaktadır (May, 2016: 89). Böylelikle insanın 

bilinçlenmesini yani bilincinin farkındalığının artmasını sağlamaktadır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Desen, sanat alanında, ilk olarak sanatçının belli bir ustalığa ulaşmasında araç olarak kullanılmışsa da 
günümüze gelen süreçte yaratıcı eylemin bir parçası, duyguların ve düşüncelerin, kavramların, hayal gücünün 

ifade dili olmuştur. Sanattaki eğilimler, yeni görüş ve ideolojilerin getirdiği değişimler desene de yansımıştır. 
 
Güzel Sanatlar akademilerinde öğrenme aşamasında, geleneksel-klasik anlayışta yapılan desen, tartışmasız 

önemli ve gerekli bir konumda yer almaktadır. Ancak hızlı desen diğer ismi ile jest çizimler, eğitimin yaratıcı 

düşünme aşamasındadır. Akademide teknik-pratik anlamda belli bir seviyeye gelen öğrenci, genellikle uzun 
süreli yapılan klasik desen çalışmalarından farklı olarak hızlı desende daha dışavurumcu, bireysel ve sezgisel 

bir ifade modeli geliştirebilmektedir. Hızlı desende öğrencinin, bakıp aktarmaya-ifade etmeye çalışırken; 

duyu-sezgi gibi yetileri bir arada çalışmakta, hızlı algılamayı, hızlı düşünme ve aktarmayı, hareket etmeyi 

öğrenmekte, pratiksel uygulamalarını geliştirmektedir. Çalışmadaki yaratıcı eylem ve süreç önem kazanmakta, 
hayal gücü desteklenmektedir. 
 
Gerçeküstücü ve Soyut Dışavurumcu sanatçıların bilinçaltındaki öğeleri açığa çıkarmak için çalışmalarında 
yararlandıkları otomatizm ve serbest çağrışım tekniğinde oluşan spontane düşünce akışı, otonom hareket, 

sezgisel eylem ve dışavurumcu ifadeler, hızlı desende gittikçe azalan süre ve artan hız ile elde edilebilmektedir. 

Bu ifadeleri sanat yolu ile bilinçdışındaki derinliklerinden ortaya çıkaran sanatçı, bilinçli değerlerle 
ilişkilendirebilmekte ve hayal gücü ile farklı imgelere dönüştürebilmektedir. İmgelerin bilinçdışından harekete 

geçirilmesinde hızlı desen gibi sanat pratikleri önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda bilinçaltına ya da 

bilinçdışına ulaşmak, oradaki imgeleri açığa çıkarmak; bilincin derinleşmesine yöneliktir. Bu çalışmalar ve 

bilgiler ile kendi farkındalığını yakalayan, kendini geliştiren, yeni ve hızlı olanda pratikleşen kişi, kendini daha 

                                                             
2-Bir psikomotorik incelemenin sonuçlarını ortaya koyan grafik (http-1) 
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rahat ifade edebilmekte ve anlayabilmektedir. Kendisinin farkında olan, bilincine varan birey; edindiği tecrübe 

ve birikimler ile çalışmalarına farklı bir bakış açısı getirebilmekte, daha yaratıcı ve başarılı olabilmektedir.  
 
Bu noktada hızlı desen çalışmalarının, güzel sanatlar eğitiminde daha çok yer verilmesi önerilmekte böylelikle 
öğrencinin hayal gücünün, biçimsel-teknik becerileri ile eşit olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüz 
sanat eğitiminde, öğrencinin kendini ifade edebilecek bir seviyeye gelmesi için belli bir kural ve disiplin ile 
kendinden önce gelen bilgi ve birikimleri tanıması, yinelemesi ve teknik anlamdaki sorunları çözebilmesi, etüt 

edebilmesi gerekmektedir. Ancak bir noktada sürekli yinelemeye ve taklide yönelebilen öğrenci, çalışmalarını 

yaparken yaratıcılığını kullanmakta zorlanabilmekte, kendi düşüncesini ve hayal gücünü arka plana 

itebilmektedir. Özgün çalışmalarını yaparken fotoğraftan veya başka sanatçılarının işlerinden yararlanma gibi 
yöntemlere başvurmayı seçebilmektedir. Bu seçim, sonrasında öğrencinin yaratıcı cesaretine, özgünlüğüne ket 

vurabilmekte ve onu sonradan oluşabilecek daha büyük bir çıkmaza sürükleyebilmektedir. Bu gibi sorunlarla 

karşılaşmamak, kişinin özgürce, cesurca kendini ifade edebilmesi için hızlı desen çalışmaları alternatif bir 
öneri olarak sunabilir ve sanat eğitiminde daha çok yer verilebilir. Hızlı desenin getirdiği sezgisel ve otonom 

hareket, spontane düşünce akışı, anlık algı ve aktarımı ile harekete geçirdiği bilinçaltısal öğeler, desen 

çalışmalarına çok daha yaratıcı ve doğaçlama bir boyut kazandıracağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 
Piyano, literatürü, teknik alt yapısı, ses kapasitesi ve kullanım alanı oldukça geniş bir çalgıdır. Dolayısıyla 

eğitim müziği alanının da temel çalgılarından birisidir. Müzik eğitimcileri piyanonun çok sesli yapısını ve 

armonik zenginliğini müzik eğitiminin farklı alanlarında da kullanmaktadırlar.  Bu bakımdan piyano, hem başlı 
başına temel bir eğitim alanı hem de diğer alanları destekleyici ve tamamlayıcı bir çalgıdır. Tüm bu 

avantajlarının yanı sıra çalgının tekniği geniş ve karmaşık beceriler bütününden oluşmaktadır. Piyanist çalgısı 

aracılığıyla hissettiği bir duyguyu ya da zihninde beliren bir fikri anlatma ve aktarma çabasındadır. Tıpkı bir 

dil gibi iletişim aracı olan piyano müziği de diğer tüm sanat alanlarındaki gibi anlamın forma bürünmüş ve 
sunulmuş halidir. Bir dile hâkim olmadıkça fikirlerin ve duyguların somutlaştırılmasının güçleşeceği kuşku 

götürmez bir gerçektir. Bu bağlamda anlatımın yeterince açık ve istenilen şekilde aktarılması için, çalgının da 

tüm teknik becerilerine hâkim olunması gerekmektedir. Piyanonun icadından günümüze birçok piyanist ve 
eğitimci piyano tekniği üzerinde çalışmalar yapmıştır. Tekniğin geliştirilmesi için birçok farklı yöntem 

denenmiş bu yöntemler bazen birbirleri ile kombine şekilde kullanılmış bazen de birbirlerine zıt düşmüşlerdir. 

Literatüre dayalı bir derleme çalışması olan bu araştırmada, klasik dönemden günümüze temel piyano teknik 
yaklaşımları sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Piyano, Teknik, Müzikal İfade, Performans, Klasik Dönem, Piyano Eğitimi. 

 
ABSTRACT 

The piano is an instrument with a wide range of literature, technical infrastructure, sound capacity and usage 
area. Therefore, it is one of the basic instruments in the field of educational music. Music educators also use 
the polyphonic structure and harmonic richness of the piano in different fields of music education. In this 
respect, the piano is both a basic training field in itself and a supportive and complementary instrument for 
other fields. In addition to all these advantages, the instrument's technique consists of a broad and complex set 
of skills. The pianist tries to express and convey an emotion she feels or an idea that appears in her mind 
through her instrument. Piano music, which is a means of communication just like a language, is a form of 
meaning in its form and presented as in all other art fields. It is an undoubted fact that ideas and emotions will 
be harder to embody unless they have a command of a language.  In this context, it is necessary to master all 
the technical skills of the instrument in order to convey the expression clearly and in the desired way.  Since 
the invention of the piano, many pianists and educators have worked on the piano technique. Many different 
methods have been tried to develop the technique, and these methods are sometimes used in combination with 
each other and sometimes they are opposite to each other. In this scientific research , which is a literature-
based compilation, basic piano technical approaches from the classical period to the present will be presented.  
 
Keywords: Piano, Techique, Musical Expression, Performance, Classical Period, Piano Education. 
 

GİRİŞ 

Piyano, 1709-1711 yıllarında İtalyan usta Bartolomeo Cristofori tarafından Floransa’da icat edilmiş bir 

çalgıdır. Ancak piyanonun ortaya çıkış sürecinde, birbirinden bağımsız şekilde, iki ülke daha rol oynamıştır; 

1711’de Almanya’da, müzik öğretmeni Kristofor Gotlib Schroeter, 1716’da, Fransa’da, Janom Marius 

(Fenmen, 1994. Akt. Muharremova, 2008). 18. Yüzyılın ikinci yarısında piyano mekaniğini geliştirme 

konusunu ciddi girişimlere başlayan İngiliz piyano yapımcılarının ilk çalışmaları, tam boyutlu bir klavsenin iç 

mekanizmasını sökülüp, yeni geliştirilen sistemin adapte edilmesi olmuştur. Almanya’da ise mekanik ustası 

Johannes Zumpe’nin sisteminde Cristofori’nin çekiçlerinin aksine, çekiç başı çok küçüktü ve kolayca ses 

üretilebiliyordu. Fakat piyano mekanizmasındaki ekipmanların sık yenilenmesi ve bakımlarının kısa aralarla 

tekrar edilmesi gerekiyordu (Cooper, 1958).  
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Piyano, icadından önceki klavsen ve klavikord gibi piyanonun atası sayılan çalgılara göre daha zengin bir sese 

sahipti. Nüans yelpazesine sahip olmayan bu çalgıların mekanizmaları tezene yardımıyla tellerin çekilmesi ve 

sesin oluşması şeklinde tasarlanmıştı. Piyano, icat edildiği yıllarda görüntü itibariyle bu çalgılara 

benzemekteydi ancak, iç mekanizma ve sesi oluşturan ekipmanlar farklı tasarlanmıştı. Piyanoda tuşa 

basıldığında, keçe ile kaplı ahşap çekiçlerin tellere vurması ile ses oluşumu sağlanıyordu (İlyasoğlu, 1999).  

  

Foto 1. Broadwood Piano -1820                            Foto 2. Kare Broadwood Piyano -1801(Hatton, 2019)  

Piyano; çoksesli, kulak eğitimine uygun, geniş ses sınırı ve her türlü ajiliteye cevap verebilen, akord edildiği 

sürece entonasyon sorunu olmayan, koral ve orkestral eserlerin çalınabilmesine olanak sağlayan çok yönlü bir 

çalgıdır (Say, 1996: 164). Bu özellikleri ile piyano müzik eğitiminin temel çalgılarından biridir. Hem başlı 

başına bir eğitim alanı hem de diğer alanları destekleyici bir yardımcı çalgı niteliğindedir.  

Piyanonun icadı müzik tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Piyano, alana getirdiği yenilikler sayesinde 

büyük müzisyenlerin ilgisini çekip, sadece perfomans sanatının gerektirdiği anlatım sorunları üzerinde değil, 

aynı zamanda bu enstrümanın teknik yapısı üzerinde muhtemel yenilikler için çalışılması olanağını sağlamıştır 

(Muharremova, 2008). Çalgı mekanizması geliştikçe geçmiş teknikler yerini yenilerine bırakmış ya da onlarla 

harmanlanıp yeni sentez teknikler ortaya çıkmıştır. Besteciler ve piyanistler bir yandan literatüre ölümsüz 

eserler bırakırken bir yandan da gelecek nesil piyanistlere teknik ilerlemede yol gösterici olacak ayak izlerini 

miras bırakmışlardır.  

Piyano gerek mekanik yapısı gerekse fizyolojik tasarımı gereği tekniği geniş ve komplike beceriler bütününü 

kapsayan bir çalgıdır.   Teknik, sanat, bilim ya da bir meslek alanında kullanılan yöntemlerin tümü, 

uygulamaya yönelik beceri, bilgi ve güç olarak tanımlamaktadır. Piyano tekniği, fiziksel, ruhsal ve sinirsel 

koşulların tümü ve bu koşullara uyum gösterebilmenin bilimidir (Sözer, 1986:695; Pamir, 1987:100). İcracı 

çalgısı aracılığıyla hissettiği bir duyguyu ya da zihninde beliren bir fikri anlatma ve aktarma çabasındadır. 

Çünkü sanat, anlamı somutlaştırmanın en estetik yoludur. Anlatımın doğru, istenilen duyguda ve etkili 
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olabilmesi yetkin bir teknik ile mümkündür. Teknik, müzikal ifadeyi inşa eden bir araçtır. Müzikal anlatımı 

bir bina gibi metaforlaştırırsak, teknik onun harcı ve tuğlasıdır. Şekillenmesi, sağlam durması ve estetik 

gözükmesi için bu araca ihtiyaç vardır. Dolayısıyla müzisyenler bu aracı en yetkin ve tutarlı bir sistematiğe 

oturtmak, eğitim alanına adapte etmek için çok emek harcamış, birçok teori, metot ve yaklaşım öne 

sürmüşlerdir.  

Bu çalışmada klasik dönemden günümüze kadar ileri sürülmüş olan piyano teknik yaklaşımları literatür 

taraması yöntemi kullanılarak sunulacaktır. Araştırma literatüre dayalı bir derleme çalışması olarak 

tasarlanmıştır.   

BULGULAR 

Piyano teknik çalışmaları tıpkı bir sporcunun rutini gibi bir takım fiziksel egzersiz ve etütleri içermektedir. 

Piyanistler uzun süreli antrenmanlar yaparlar ve bu sürecin daha az ağrısız ve sakatlanma olmadan sürmesi en 

ideal olanıdır. Teknik, üst düzey bir müzikal ifadeye giden yolda köprü olmasının yanı sıra uzun süreli 

çalışmaların ardından piyanistin sakatlanmasına neden olmayacak, konforlu ve nitelikli bir performans alanı 

yaratacak bir araç olmalıdır. Amerikalı piyano pedagogu Doroty Taubman bunu ‘sağlıklı virtüözite’ olarak 

adlandırmıştır (Taubman, 1995). Müzisyenler arasında hem virtüöziteye ulaşmak hem de sakatlanmaların 

önlenmesi için bir tekniğin alt yapısının derinlemesine incelenmesi gerekmektedir.  

Şen (1999), piyano çalarken özellikle bilek, dirsek ve omuz eklemlerinin serbest bırakılmasının öneminden 

bahsetmiştir. Uzun çalışmalar sonucunda eklemler serbest bırakılmazsa kaslardaki gerginlik artıp sakatlıklar 

baş göstermektedir.   

1700’lü Yılların Piyano Teknik Yaklaşımları 

Klasik dönemde parmak hareketlerinin belli bir sistematik ve tekniğe oturtulması konusunda ilk kapsamlı ve 

ciddi çalışmalar, modern piyano tekniğinin babası olarak anılan İtalyan asıllı İngiliz besteci Muzio Clementi 

ile başlamaktadır. Clementi’ye göre on parmak eşit güce sahip olmalıydı. Zayıf parmakları kuvvetlendirmenin 

amaçlandığı teknik egzersizler yazdı. Bu teknikte çalarken yalnızca parmaklar hareket etmeli, elin üstü düz ve 

hareketsiz kalmalıydı. Parmak uçları bir kalemle hizalanmış gibi klavyede yan yana durmalıydı. Bu el 

pozisyonu için parmak eklemleri özellikle de uç eklem oldukça içe kıvrılmış pozisyonda tutulurdu. Elin 

pozisyonunun avuç içinde top gibi yuvarlak bir cisim tutuyormuş gibi kubbeli olması gerekmekteydi. 

Günümüzde bu teknik “salt parmak tekniği” olarak bilinmektedir. Clementi’nin yanı sıra N. Hummel, J.B. 

Cramer gibi piyanistler de parmak tekniğini savunan ve gelişimi için teknik egzersizler üzerine çalışmalar 

yapan piyanistlerdi.  

Clementi parmak tekniğini geliştirici bulduğu İngiliz piyanist Johann Bernard Logier’in buluşu olan ve 

“Chiroplast” adı verilen aleti çok benimsemiştir. Bu alet, piyano çalarken bileği veya eli sabitlemeye yardımcı 

olan mekanik bir düzeneğe sahipti. Ünü tüm Avrupa, Rusya ve Amerika’ya kadar yayılan Chiroplast, tuşa 

basmayan parmakları metal kıskaçlara sıkıştırılıp diğer parmaklar hareket halindeyken onların gereksiz 

hareketini engellemiş oluyordu. (Küçük, 2002; Goebl, 2017). 
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Foto 3. Chiroplast, Georges Retif tarafından, Fransa (www.haendelhaus.de) 

Foto 3’te bir Chiroplast görülmektedir. Günümüzde hala kullanılmasa da döneminin teknik yaklaşımına hizmet 

eden, öğrencilerin ellerini sabit bir pozisyonda kalıp gibi tutmaya, bilek ve eli aynı seviyeye getirmeye, 

bileklerin aşağı yukarı ve sağa sola hareketini önlemeye, parmak bağımsızlığını kazandırmaya yarayan popüler 

bir aletti.   

1800’lü Yılların Piyano Teknik Yaklaşımları 

Piyano mekaniğindeki gelişimler ve pedalların eklenmesi ile oluşan armoni yoğunluğu, 1800’lü yılların sonuna 

kadar gelişerek devam etmiştir. Hem çalgı mekaniğinin gelişmesi hem de Klasik Dönem piyano müziğindeki 

sıcak ve zarif melodilerin yerini, ihtiraslı ve özgür yapılara bırakmaya başlamasıyla çalgının tekniğinde 

yenilikler ortaya sunuldu.   

Teknik çalışmalar denilince ilk akla gelen bestecilerden Carl Czerny (1791 – 1857), tüm çalma problemlerini 

çözmeye yönelik binlerce etüt yazmış, teknik eğitim anlayışını oldukça sistematikleştirmişti. Czerny, parmak 

gelişiminin, mekanik jimnastiğe dayalı olduğu, teknik sorunların sürekli mekanik tekrarlarla 

çözümlenebileceğini öne sürdü. Ona göre teknik, müzikten bağımsız olarak geliştirilmeli, sonra da müzikal 

ifadenin hizmetine sunulmalıydı. (Kaleli ve Barışeri, 2018). Czerny, müzikal anlatımla teknik materyallerin 

birbirinden ayrı düşünülmesi gerektiğini savunan ilk pedagoglardandı.  

19.yüzyılda J.N. Hummel teknik yaklaşım olarak başparmak geçişlerinin önemini vurgulayan bir piyanistti. 

Hummel, elin küçük parmağa doğru yatırılmasının başparmağa serbestlik sağlayacağını savunuyordu (Say, 

1992). F. Kalkbrenner, bilek tekniği ile ilgilenirken, kolların hareket etmesini önermiyordu. Parmaklar hareket 

halindeyken elin ve bileklerin natürel şekilde hareket etmesini öneriyordu. Ona göre bilekler serbest 

bırakılmalıydı ancak kollar sabit kalmalıydı. Ehrlich de Hummel’in bu teorisinden yanaydı ve çalışırken 

kolların hareketini önlemek için koltuk altına bir kitap sıkıştırmayı öneriyordu. 

F. Chopin’in parmakların farklı boylarda olması ve siyah tuşların daha ileride konumlanmış olmasından yola 

çıkarak yeni yaklaşımlar geliştirdiği görülmektedir. Klasik dönem hizalı parmak tutuşunun aksine,  Chopin 
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elin ortasındaki üç parmağı hafif ileri çıkartarak çalınmasını doğal duruş olarak önermiştir. Bu duruş, foto 4’te 

de gösterildiği gibi, mi fa# sol# la# si# ve do tuşlarına basıldığı zaman elde edilen pozisyondur (Küçük, 2002). 

 

Foto 4. Chopin’in önerdiği el pozisyonu 

Zorluk derece yüksek birçok piyano eser ve etüt besteleyen Chopin, zayıf parmakları kuvvetlendirmek için 

çaba harcanması taraftarı da değildi. Eserlerini zayıf parmakları gözeterek yazdı ve onlara pek yük vermedi. 

Chopin’in ileri sürdüğü teknik yaklaşım, modern piyano tekniğinin ilk adımları olarak kabul edilebilir. 

Modern Piyano Teknik Yaklaşımları 

Piyanistler hem rekabeti sürdürmek hem de doyurucu bir müzikal anlatım sunmak için uzun süren çalışmalar 

ve aşırı fiziksel aktivite ile bazı piyanistik organların yıpranması sonucunda sakatlanma ve ağrılarla mücadele 

etmek zorunda kalabilmektedirler (Metcalf ve diğ., 2014). 20.yy. da bu konuya tıp, fizik, matematik, psikoloji 

gibi bilim dallarının dahil edilerek onların bulgularından da yararlanıldığını görmekteyiz. Çalarken esneme, 

gevşeme, kısa adale dinlendirmeleri vb. içeren bu yöntemler ağırlık kontrolü veya kol ağırlığı tekniği olarak 

adlandırılmaktadır. Bu akımın kurucuları Deppe ve onun öğrencisi Calland ile Breithaup’tur (Küçük, 2002). 

Piyano performansında bedenin hareketleri, piyanistler, pedagoglar ve piyano öğrencileri için tekniğin kilit 

noktasını oluşturmaktadır. İnsan anatomisi ve bunun çalgı anatomisi ile uyumlu işlemesi sağlıklı teknik 

gelişimin merkezi konumundaydı. Günümüzde enstrüman üzerinde sınırsız bir virtüöz teknik geliştirmek için 

piyanistik organların hareketlerinin optimize edilebilip sakatlanmaların da önlenmesi üzerine çalışıldı. 

Piyanist, yumuşak ve serbest kollara karşılık kare biçiminde ellere ve çelik gibi parmaklara sahip olmalıydı.  

Piyanonun başarı ile çalınabilmesi, piyano çalarken kullanılan bedensel yapıların yeterince elverişli olmasına, 

tanınmasına, kontrol altına alınmasına ve geliştirilmesine bağlı görüldü.  (Krampe ve Ericsson, 1996; Şen, 

1999). Piyanist ne Clementi’nin salt parmak tekniği ile ne de sonrasında ortaya çıkan kol ağırlığı tekniği ile 

tek bir yolda kalmak zorunda değildi. Bütün teknik yaklaşımların yararlı yönleri seçilebiliyordu. Günümüzde 

tek bir yönteme bağlı kalınmaktan ziyade sentez bir teknik yaklaşımın kabul gördüğü söylenebilir.  

Yüzyıllardır süreğen teknik gelişim adına yapılan çalışmalar ve ileri sürülen yaklaşımlar ile bugün piyanistler 

piyanonun kapasitesini üst düzey şekilde kullanıp, tek başına bir orkestra gibi performans sergileyebiliyorlar. 
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Ancak güncel problemlerin tekniği geliştirmekten çok oluşan sakatlanmalar ve süregelen ağrılar olduğu 

görülmektedir. Günümüz müzisyenleri ‘sağlıklı virtüözite’ adı verilenen yeni teknik yaklaşımlar 

önermektedirler. Bunun ilk savunucularından olan Amerikalı piyano pedagogu Dorothy Taubman elin 

duruşundan, parmakların tuşa basış şekillerine kadar teknik alanada yeni hareketler önermiştir.  

Günümüzde Taubman yaklaşımı olarak bilinen bu teknik, bilek ve dirsek eklemlerinin oynak hareketlerinden 

yararlanılarak parmakğın tuşa basmasını öneriyordu. Parmaklar Chopin’in el pozisyonuna benzer şekilde 

eklemlerden çok fazla içe doğru kırılmadan –izole edilmeden- en doğal haliyle tuşeye yerleştiriliyordu. 

Taubman ‘önkol rotasyonu’ adını verdiği önkolun sağa sola hareketi ile beraber parmak basışının yapılmasını 

önerdi. Parmağın rotasyon ile tuşa basması önkoldaki kas grubunu minimum seviyede aktif tutuyor ve kas 

ağrılarının oluşması engellenmiş oluyordu. Salt parmak hareketi olmadığı için, kol ağırlığı da tuşeye verilmiş 

oluyor dolayısıyla legato(bağlı) çalımlar daha doğal bir ton ile üretilebiliyordu.  

Taubman uzun yıllar çocuk piyanistlerin piyanodaki hareketlerini gözlemlemişti. En zor pasajları zorlanmadan 

ve kendiliğinden oluşan vücut hareketleri ile seslendirebiliyorlardı. Onların bu hareketlerinden yola çıkarak, 

siyah tuşlara 5. ve 1. parmağın basmasını gerektiren pasajlarda önkolun ileri doğru hareket etmesi gerektiğini 

savundu. Bu hareket ile bilek sağa ve sola agresif biçimde kırılmamış oluyor ve bilekteki sakatlanmalar 

önlenebiliyordu.   

 

                      

Foto 5a. Do majör 1. çevrim akoru, sağ el.                Foto 5b. Do minör 1. çevrim akoru, sağ el. 
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                            Foto 6. Do minör 1. çevrim akoru, sağ el – bileği sola doğru kırarak akorun basılması 

(Taubman yaklaşımına göre önerilmeyen pozisyon). 

Foto 5a’da do majör 1. çevrim akorları sağ el ile basılırken önkol geridedir ve el tuşenin ucunda 

konumlanmaktadır. Foto 5b’deise do minör 1. Çevrim akoru sağ el ile basılırken önkolun tuşenin ilerisine 

doğru nasıl götürüldüğü gösterilmektedir. Foto 6’da ise (geleneksel yöntem), sağ elin başa parmağı mi bemol 

tuşuna basarken bileğin sol tarafa doğru kırıldığı görülmektedir. Taubman sakatlanma olmaması için foto 

6’daki gibi bir bilek kıvırma hareketinin yapılmaması gerektiğini savunmaktadır (Moran, 2008; Taubman 

Institute, 1986, 1995; Milanovic, 2011). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Klasik dönemden günümüze kadar geliştirilen ve kullanılan piyano teknik yaklaşımları, müzikaliteye giden 

yolda zaman zaman araç olmaktan çıkıp, amaç olma eğilimi göstermişlerdir. Günümüzde eski ve yeni 

tekniklerin sentez olarak kullanıldığı, hem virtüöziteye köprü olacak hem de ağrılara ve sakatlanmalara neden 

olmayacak teknikler gözetilmektedir. 

Her dönemin piyano mekaniği gelişip, besteciler yeni eserler ortaya koydukça piyano tekniği ona uygun olarak 

güncellenmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda, piyano tekniğin çalgının mekanik gelişimi ve yeni eserlerin 

yapısal farklılıkları doğrultusunda güncellenmeye devam edecektir. Piyanist ve piyano eğitimcilerinin güncel 

olan teknikleri takip etmeleri ve değişen koşullara adapte olup teknik yeniliklere her zaman açık olmaları 

önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

Tinnitus is defined as the perception of an auditory sensation in one or both ears or head without any external 
source of stimulation or noise source. According to the World Health Organization, about 15% of the world 
population experience tinnitus. Chronic tinnitus greatly affects people's physical and psychological quality of 
life and it is a difficult condition to treat. It is also known that tinnitus is affected in complex ways by 
somatosensory influences. In this study, we aimed to examine sensory integration patterns of individuals with 
tinnitus, and we also aimed to evaluate differences in sensory integration patterns in adults with and without 
tinnitus.  A total of 20 participants were included in the study. Sensory processing functions were evaluated 
by using the Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP). The severity of tinnitus was assessed by the Tinnitus 
Handicap Inventory (THI). The study group consisted of 10 individuals with tinnitus, 6 men, and 4 women, 
aged 25–63 years (mean 48.30 ± 13.70). The control group included 32 healthy individuals without tinnitus, 3 
men and 7 women, aged 18–48 years (mean age 31.70 ± 10.12). All participants had normal hearing thresholds 
based on the pure-tone average. Participants with tinnitus had sloping audiograms with worsening hearing 
thresholds from the middle to the high frequencies. Participants with tinnitus had a sloping audiometric 
configuration with worsening hearing thresholds from the middle to the high frequencies. Mean AASP scores 
of participants with tinnitus were found 43.51 ± 8.29 for sensory sensitivity, 44.45 ± 9.19 for sensation 
avoiding, 33.43 ± 8.45 for low registration, and 47.97 ± 9.91 for sensation seeking. When sensory profile 
scores were compared to normative data, 30% of participants with tinnitus were similar to most people in terms 
of sensation seeking, while 70% were different from most people. For low registration, 30% of the preterm 
group were similar to most people and 70% were different from most people. These findings showed that 
adults with tinnitus may have differences in sensory processing compared to the general population. Studies 
with more participants are needed in this field. 
 
Keywords: Tinnitus, Sensory Processing, Adult 
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ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE DÖNÜT VERME STRATEJİLERİ VE E-DEĞERLENDİRME  
 

Dr. Öğretim Üyesi Zafer GÜNEY 
Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, 

Türkiye   https://orcid.org/0000-0003-1974-4264 
 

ÖZET 

Bir yıldan fazla süredir Dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 enfeksiyonu, Çin de 2019 sonlarına doğru Vuhan 

kentinde başlayarak kelebek etkisiyle tüm Dünyaya yayılmıştır. Bulaşıcılığı yüksek olan virüs çok zaman 
geçmeden tüm Dünyayı etkisi altına almış olup (WHO (World Health Organization), 2020) zaman içerisinde 

varyant değiştirerek yayılmaya devam etmektedir. Bu süreç içerisinde tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

öğretim kademelerinde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilerek eğitim kurumlarında yapılmakta olan ve 
merkezi olarak yapılan sınav ve değerlendirmelerde ertelenerek öğrencilerin önceden belirlenen hedeflere 

ulaşma durumlarını değerlendirmek için çevrim içi değerlendirme süreçleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Teknolojide yaşanılan hızlı değişimler öğrenme ve öğretim etkinliklerinde de etkin bir şekilde kullanılmakta 
olup öğretim ve değerlendirme süreçlerinde de bu değişim Covid-19 süreciyle beraber yaygınlaşmıştır. 

Salgının geçtiğimiz bir yıllık süreçte bulaşma seyri göz önüne alındığında Dünyanın farklı bölgelerinde farklı 

ve daha bulaşıcı varyantların ortaya çıkması da düşünüldüğünde normal yüz yüze eğitime geçişin zaman 

alacağı görülmektedir. Uzaktan eğitim çalışmaları, öğretim tasarımı, çoklu ortam kullanımı, çevrim içi ders 
tasarımı aşamalarında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Eğitim öğretim süreçlerinin önemli basamaklarından 

olan dönüt verme ve değerlendirme işlevi ise etkin öğrenme ve güvenilir bir şekilde öğrenme hedeflerine 

ulaşabilmek için bu değişimi yakalamaya çalışmaktadır. 

Teknolojik açıdan bakıldığında e-değerlendirme için gereken teknolojinin var olduğu, bu teknolojik 

olanakların öğrenme ve öğretim ortamında kullanımının, zamanında, etkili ve en doğru dönütlerle 

desteklenerek öğretim hedef ve davranışlarının kazanılması için verilmesi önemlidir. Öğrenme farklılıkları 
açısından düşünüldüğünde yüz yüze öğretim sürecindekine benzer şekilde çevrim içi derslerde de öğrencilerin 

öğrenme durumları hakkında ortaya koyduğu sonuçları ifade eden dönütler, zamanında, açık anlaşılır ve 

kaliteli bir şekilde öğrencilere sunulan pratik-uygulama sonrasında verilmelidir. Bu doğrultuda yapılan birçok 

araştırmada, öğrenme öğretme süreçlerinde hedef davranışların kazanımlarında belirgin farklılıkların oluştuğu 
verilen dönütlerle ortaya konulmaktadır.  

Bu çalışmada amaç çevrimiçi öğrenme ortamında e-dönüt sağlama türleri, e-değerlendirme araçları / testler ve 

değerlendirme yöntemlerine  yer verilerek bunların avantajları ve öğretim tasarımı yönünden uzaktan eğitime 
olan katkıları, teknoloji destekli e-değerlendirme bakımından pratik vermenin ve dönüt sağlamanın ölçme ve 

değerlendirmedeki önemi tartışılmıştır. Nitel araştırma modelinin benimsendiği çalışmada, veri toplamak için 
ise doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi değerlendirme, e-öğrenmede dönüt verme, çevrimiçi ölçme ve değerlendirme. 

 

FEEDBACK STRATEGIES AND E-ASSESSMENT IN ONLINE LEARNING 
Assist. Prof. Dr. Zafer GÜNEY 
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Istanbul, Turkey 
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ABSTRACT 
The Covid-19 infection, which has affected our World for more than a year, started in Wuhan city in China 
towards the end of 2019 and spread to the whole world with the butterfly effect. The highly contagious virus 
has affected the whole world in a short time (World Health Organization [WHO], 2020) and continues to 
spread by changing variants over time. In this process, as in the rest of the world, in our country, online 
assessment processes have started to be used to evaluate the status of students to reach predetermined goals by 
delaying the exams and evaluations carried out in educational institutions and centrally by switching from face-
to-face education to distance education in our country. 
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The rapid changes in technology are being used effectively in learning and teaching activities, and this change 
has become widespread in the teaching and evaluation processes with the Covid-19 process. Considering the 
transmission course of the epidemic in the past year, it is seen that the transition to normal face-to-face 
education will take time, considering the emergence of different and more contagious variants in different parts 
of the world. Rapid changes are taking place in the stages of distance education studies, instructional design, 
multimedia usage, and online course design. The feedback and evaluation function, which is one of the 
important steps of education processes, tries to achieve this change in order to achieve effective learning and 
learning goals in a reliable way. 
From a technological point of view, it is important that the technology required for e-assessment is available, 
and the use of these technological facilities in learning and teaching environment is provided in order to attain 
teaching goals and behaviors by supporting them with timely, effective and correct feedbacks. When 
considered in terms of learning differences, feedbacks that express the results of students' learning situations 
in online lessons, similar to the face-to-face teaching process, should be given in a timely, clear and high-
quality manner after the practice-application presented to the students. In many studies conducted in this 
direction, it is revealed by the feedback given that significant differences occur in the acquisitions of target 
behaviors in learning and teaching processes. 
The aim of this study is to include the types of e-feedback, e-assessment tools / tests and evaluation methods 
in the online learning environment, and their advantages and their contribution to distance education in terms 
of instructional design, the importance of giving practice and providing feedback in terms of technology-
supported e-evaluation in measurement and evaluation are discussed. In the study in which the qualitative 
research model was adopted. In the research, document analysis technique was used to collect data. 
 
Keywords: Online assessment, feedback in e-learning, online assessment and evaluation. 

 

GİRİŞ 

Covid-19 virüsünün bulaşma şekli ve neticelerinin çok ağır olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber Dünyada yüz 

yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiştir. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte ise değişik ve daha çabuk 

bulaşma riski olan farklı varyantlarının ortaya çıkmasıyla yüz yüze eğitime geçiş sürecinin beklenenden daha 

uzun sürebileceği görülmektedir. Hızlı bir şekilde acil olarak geçilmiş olan uzaktan eğitim dersleri, öğrenme 

öğretme süreçlerinde bir yıldan uzun süredir etkinliğini göstermektedir. Önceden belirlenmiş öğretim 

hedeflerine ve hedef davranışlara ulaşmak için öğretim tasarımı, çevrimiçi ders tasarımları, içerik geliştirme, 

multimedya kullanımı, aşamalarında etkili ve verimli uygulamaların hızla öğrenme sürecinde yerini aldığı 

görülmektedir. Bununla beraber öğretim süreçlerinin önemli parçası olan değerlendirme ve dönüt verme  ise 

etkin, güvenilir bir şekilde öğrenme hedeflerine ulaşabilmek için bu hızı yakalamaya çalışmaktadır. 

Günümüzde teknoloji, hayatın her alanında kullanıma girmiş olup insanın yaşantısını kolaylaştırarak 

vazgeçilmez bir şekil almıştır. Kişilerin teknolojiyi anlaması ve sağladığı fırsatlardan faydalanması için 

bireylerin belirli bir düzeyde bilgi ve beceri sahibi olması gerekir (Baki vd., 2009; Karataş vd., 2016; Oral, 

2004). Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı uzaktan eğitim ortamlarında önceden belirlenen hedeflere 

ulaşmak ve başarıyı sağlayabilmek için araştırma, ödev, proje gibi görevler verilerek veya senaryo 

oluşturularak öğrenenlerin  hedef kazanımlara ulaşması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçlara ulaşmak için öğrenenlerin yapmış oldukları bu çalışmaların amaçlar doğrultusunda beklenen 

çıktıları sağlayıp sağlamadığı, yapılan çalışmaların önceden belirlenen düzeye ulaşıp ulaşmadığının önemi ve 
niceliği yadsınamaz. Öğrencilerin almış oldukları görevlerle ilgili yaptıkları ödev, proje gibi çalışmaların 

değerlendirilmeden, yanılgı ve hataların düzeltilmemesi, daha sonraki sürece aynı hata ve eksiklerin öğrenci 

ile beraber taşınması ve aynı yanılgıların tekrar edilmesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu doğrultuda 

öğrencilerin ödev, proje gibi etkinlik performansı da diyebileceğimiz bu sürecin, dönütlerle sağlanması gerekir. 

Öğretim sürecinde dönüt verilen görevlere yönelik öğrencilerin yaptığı çalışma ve projelerle ilgili öğretmen 

veya akranları gibi farklı bireyler tarafından yaptıkları yanılgı, hata, eksik, başarılarının öğrenciye yönelik 

olarak bilgilendirme süreci olarak tanımlayabiliriz (Nicol ve Macfarlane Dick, 2006).  

Önceden belirlenmiş olan hedef ve hedef davranışlara ulaşmak için öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaların 

beklenen düzeyde olup olmadığının, beklenenden fazla ise olumlu güdüleyici olarak dönüt verilmesi yani 

pekiştireç kullanılması veya beklenenden düşük olduğunda ise yanılgı ve hataların bildirilmesi, eksiklerin 

belirtilmesi gerekmektedir (Hattie ve Timperley, 2007). Bu doğrultuda dönüt içerisinde yer alan amaç yapılan 
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çalışmanın sadece doğru veya hatalı olmasını onaylamak değil (Boud ve Malloy, 2013), verilen görevin çok 

daha iyi yapılması için neyin nasıl kullanılması gerektiğinin açıklanması ve yol gösterilmesidir (Shute, 2008). 

YÖNTEM 

Uzaktan eğitimde e-değerlendirme ve e-dönütün kullanımını inceleyen bu araştırmada nitel araştırma modeli 

benimsenmiştir. Nitel araştırma (Yıldırım ve Şimşek, 2006), gözlem ve görüşmenin doğal ortamında doğal ve 

bütünsel bir şekilde veri toplamak ve algı ve olayları belirlemek için nitel bir sürecin benimsendiği bir araştırma 

yöntemidir. Araştırmada veri toplamak için ise belge analizi tekniği kullanılmıştır. 

ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRME     

Ölçme, tek başına yön yargı belirtmeyen bilgi ve davranışların gözlem sonucunun sayısal, sembolik ifadesidir. 

Değerlendirme ise ölçmelerin önceden belirlenmiş olan ölçütlerle karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan karar, değer 

yargısı, yorumlar (Turgut ve Baykul, 2012)  olarak açıklanabilir.  Değerlendirme sürecinde ise öğretmen kanısı, 

öğrenci yeteneği, öğrencinin gösterdiği gelişme (erişi), sınıfın ortalama başarısı, hedef davranışlar önemli yer 

tutan dayanak ve unsurlardır. Ayrıca değerlendirmenin amacına yönelik olarak üç türünden söz edilebilir 

(Özçelik, 2011; Tekin, 2012; Bayrak ve Yurdugül 2015); 

a. Düzey belirleme amaçlı değerlendirmede ön bilgilerin ölçülmesini sağlayan ve hazır bulunuşluk düzeyinin 

ortaya koyulması amaçlanmaktadır. 

b. İzleme ve değerlendirme, biçimlendirme amacıyla yapılan öğrenme süreçlerinin değerlendirmesinin hedefi, 

başarının artırılmasıdır. Bu doğrultuda öğrencilerin performans süreçleri ortaya konularak iyileştirilmesi için  

rehber olma, öğrenme, yanılgı ve eksiklerinin belirlenmesi, eğilim verme şeklinde öğrencilere geri bildirim 

sağlanır (Sadler, 1989). Öğrencilerin öğrenme çıktılarının tespit edilmesinin hedefi, not sistemine yönelik bir 

değerlendirme olmayıp bilgi vermek amacıyla yapılmaktadır.  

c. Öğrenci başarısını saptayarak, öğrenme düzeyini belirleme amaçlı; seçme, not verme (karne notları), 

sertifika, diploma, yeterlilik belgeleri, öğrenme yetkinliğini belgeleme, sıralama gibi performansı ortaya 

koymaya yönelik değerlendirmedir (Sadler, 1989).  

Amaca göre değerlendirmede üzerinde durulması gereken konu ise teknolojik olanakların işe koşularak  çok 

daha etkili kullanılabilecek olan izleme ve biçimlendirme destekli değerlendirmelerdir (Doğan, 2020).  

Öğretim programları genellikle dersleri yapılandırma aşamasında kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru 

hiyerarşik bir yapıda planlanmaktadır. Önce anlatılan konular daha sonraki konulara temel oluşturma  

yönünden önem arz etmektedir. Bunun için yanılgı ve hataların zamanında, etkili, açık ve kaliteli bir şekilde 

belirtilmesi gerekir.  Aksi takdirde öğrenme süreci veya ders dönemi boyunca ortaya çıkan eksiklikler ve 

yanılgılar üst üste birikerek süreç sonunda aksaklıkların artmasına sebep olur. Bu yüzden de bölüm sonlarında 

değerlendirmelerin yapılarak dönütlerin zaman kaybetmeden verilmesi gerekir. Uygulamada bakıldığında 

öğrenmeyi değerlendirme aşamasında izleme, biçimlendirme ve yönlendirme amaçlı değerlendirmelerin çok 

fazla kullanılmadığı, çoğunlukla değer biçmeye yönelik olarak, durumu belirleyen vize ve final gibi karne notu 
belirleyen oturuma dayalı sınavların uygulandığı görülmektedir (Doğan, 2020). Bunun neticesinde ise öğrenci 

eksiklerini, yanlışları hakkında geri bildirim verilmediğinden yanılgılarını dönem sonuna taşır ve başarısızlığın 

sebepleri arasında bu değerlendirme eksikleri de yer almış olur. 

Geleneksel Değerlendirme yaklaşımları  

Aynı zamanda çevrimiçi eğitimde de kullanılabilirler. Geleneksel değerlendirme süreçlerinde uzun zamandır 

en çok kullanılan yöntemlerdir. Öğretim sürecini değerlendirme aşamasından ayrı tutarak, öğrenene başarı 

seviyelerini gelişimlerinden farklı değerlendiren alışılagelmiş sorular kullanır (Tekindal, 2014). Bu bağlamda 

ölçme ve değer biçme sürecinin hedefi öğrencilere not takdir etme şeklinde algılanmaktadır. Ölçmede 

genellikle, çoktan seçmeli maddeler (lise ve sonrasında çok yaygın kullanılmaktadır), doğru-yanlış maddeleri, 

eşleştirme maddeleri, boşluk doldurma soruları ile  açık uçlu sorulara, yazılı, kısa cevaplı sınavlara, ödev ve 

projelere, sözlü sınavlara yer verilmektedir.  
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Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları/Tamamlayıcı Ölçme Araç ve Yöntemleri (Özen, 2019) 

Literatürde çok fazla yaklaşım yer almakta olup, aynı zamanda çevrimiçi eğitimde de kullanılabilirler. 

a. Öz Değerlendirme     b. Akran Değerlendirme 
c. Performans değerlendirme (Kontrol Listeleri veya Dereceleme Ölçekleri) 
d. Ürün (Portfolyo- Kişisel Gelişim Dosyaları)   e. Dereceli Puanlama Anahtarı(Rubrik) 
f. Gösteri, Anektod, Tartışma, Sergi, Gözlem, Görüşme (Mülakat), Proje, Ödev, Araştırma Kağıdı 
g. Kavram Haritaları     h. Yapılandırılmış Grid 

ı.    Kelime İlişkilendirme Testleri     i. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç 
j. Sözel Akıcılık Testleri      k. Öğrenme Günlükleri 

Wills vd., (2008) ise çevrimiçi kullanılabilecek 16 soru maddesi türüne dikkat çekmiştir. Yukarıdakilerden 

farklı olarak; açılır menüden seçme (inlinechoice), ilişkilendirme (associate), sıralama (order), metin girişi 

(textentry), nokta seçme (select point), dosya yükleme (file upload) maddelerine işaret etmektedir. Çoktan 

seçmeli soru tipleri bilhassa  yükseköğretimdeki öğrencilerin fazla olması ve bilişim sistemleri yardımıyla 

hızlıca analiz ve dönüt alınabilmesi sebebiyle daha fazla tercih edilmektedir (Nicol, 2007). Geleneksel ve yeni 

nesil değerlendirmenin özellikleri Tablo 1’de belirtilmektedir. 

Tablo 1. Geleneksel ve Yeni Nesil Değerlendirme Özellikleri (Özen, 2019’dan uyarlanmıştır) 

 Geleneksel değerlendirme E-değerlendirme 
Zaman Öğrenme Öğretme süreçleri sonunda Süreçle bütünleşik, sürecin her aşamasında 
Süreç Doğrusal Uyarlanabilir 
Dönüt Değerlendirme sonrası Anında 
Maddeler Genel Gelişmiş 
Erişilebilirlik Sınırlı Evrensel tasarlanmış 

E-değerlendirme sürecinde, öğretimin planlanması aşamasında göz önünde tutulacak olan verileri inceleyerek 

nitelikli analiz ederek, bunun yanında öğrenme öğretme aşamalarının göstergelerinden biri olan geri bildirimi 

öğrencilere zamanında vermek gerekmektedir. Öğrenciler önceden belirlenmiş olan hedef ve davranışlarla 

öğrencinin kazanımları arasında yer alan farkı bildirmesi açısından bakıldığında, öğrenci bu farkı  kapatmak 

ve azaltmak için çaba sarf edeceğinden öğrenme sürecinde düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır (Black ve 

Wiliam,1998). Butler, Karpicke ve Roediger (2008) ise yaptıkları araştırmada dönütlerin, bellekten kaynaklı 

yanılgıları düzeltme yönünde etkilerinin olduğunu ispat etmiştir. Dönütler için düzenleyici özellik taşıdıklarını, 

doğru olan seçeneği belirten dönütlerin, hatalı çözülen soruların yanılgılarını düzeltmede etkili olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında tam olarak emin olunmadan yanıtlanmış sorularda açıklanan dönütlerin 

anımsamayı iki katına çıkardığı sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle zamanında ve doğrulama amaçlı 

verilen dönütlerin, dönüt alınmayan ortamlara göre, öğrenme süreçleri üzerinde etkili olduğu belirtilebilir. 

E-DEĞERLENDİRME 

Bilişim teknolojilerindeki yenilikler öğrenme ortamlarının da sürecini, yapısını ve niteliğini değiştirirken 

değerlendirme sürecine de yenilikler ve hız kazandırmıştır. Değerlendirme süreçleri çoğunlukla gruplarla 
oturuma bağlı, sınav uygulaması şeklinde, kağıt, kalem kullanılarak ve öğrenme sürecinin tespit edilmesi için 

alışılagelmiş bir şekilde uygulanmaktadır. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle beraber oturuma ve 
zamana bağlı olmadan, ekran üzerinden seçme, kaydırma, yazma, dosya yükleme vb. etkileşimlerle, öğrenme 

süreciyle beraber farklı değerlendirme ortamları da (bireysel, test, madde vb.) kullanılmaya başlamıştır. 

Öğretim teknolojilerine modern bakış açısı da bu üç özelliği kapsayan bir hesap makinasıyla başlamıştır 
(Holmes ve Gardner, 2006).  

E-değerlendirme, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak, bilgi, beceri ve kazanımları edinme seviyesini 

belirlemek için değerlendirme tür ve yollarının bilişim teknolojileri ile beraber uygulanması şeklinde 

tanımlanabilir (Shute & Kim, 2012). JISC(2007) e-değerlendirmeyi, ödev, proje, araştırma ve görevlerin 
kaydedilerek verilmesinden sonuçlanmasına kadar öğrencilerle iletişim ve etkileşim kurma sürecinde bilgi ve 

iletişim araçlarından faydalanılması olarak açıklamıştır. Öğretimsel açıdan değerlendirme sürecindeki adımlar 

bu aşamada da yer almaktadır (Doğan, 2020). 

Bilişim teknolojilerinin etkin, hızlı ve zamanında kullanılabildiği e-değerlendirme, amaçlara göre ele 

alındığında, sıklıkla kullanılan çeşidi, biçimlendirmeyi ve değer biçmeyi amaçlayan e-değerlendirmedir. 

Öğrenme öğretme süreçlerine yönelik ortaya konulan e-değerlendirme ortamları genellikle izleme ve 
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biçimlendirmeyi hedeflemektedir. E-değerlendirme yöntem ve araçlarının kullanılması;  Sınavların analizi, 

anında sonuçlara ulaşabilme, test geliştirme ve zamandan bağımsız uygulayabilme, büyük gruplara kolayca 

ulaşabilme, ödevlere özgü anında dönüt sağlama gibi fırsatlar sunmaktadır (Vasilyeva vd., 2007). 

E-değerlendirme yapılırken bilişim ve internet teknolojilerinden hızlı ve etkin faydalanılacağından 

değerlendirme sürecine yönelik olarak birçok niceliksel ve niteliksel veri (madde güçlükleri, taksonomi, bilgi 

çeşitliliği, doğru cevapların açıklanması, detaylı geri bildirim vb.) hemen oluşturulabilmektedir. Sınav veya 
ölçme aşaması sonucunda eksik ve yanılgılara anında dönüt sağlanabilmektedir.  

Sınav sonuçlarından yararlanarak dönütlerin zamanında verilmesi için, test istatistiklerinden olan; test 

ortalaması, ortalama güçlük, varyans, güvenirlik, frekans dağılımları gibi madde istatistikleri de madde 

güçlüğü, madde ayırıcılık gücü, seçeneklerin analizi(çoktan seçmeli sorular için), maddeyi boş bırakma oranı 

vb. analizler hemen kullanılabilir (Doğan, 2020). 

Tablo 2. Örnek Madde ve Test İstatistikleri 

Öğrenci No: Soru 1 Soru2 Soru3 Soru4 Soru5 Soru6 
11110 + - + - - + 
11211 + - - - - + 
11312 + - + - - + 
11413 + - + - + + 

 

Yukarıda yer alan tablo sınav sonrasında madde ve test istatistikleri gibi hemen oluşturulabilmekte olup bu 

tablo ile (+) davranışın kazanımın gerçekleşmiş olduğunu (-) ise davranış ve kazanımın yeterince 

öğrenilememiş olduğunu belirtmektedir. Öğrencinin yanlış cevap verdiği sorulara eksiklerinin tamamlanması 

için görev, ödev, proje verilerek yanılgılarını düzeltmesi için zamanında dönüt verilebilir. Bir soru maddesine 

çok sayıda öğrencinin veya sınıfın tamamının yanlış cevap vermesi durumunda (soru 2 ve soru 4 örneği gibi) 

sorunun ölçmüş olduğu davranışın veya kazanımın yeterince öğretilememiş olduğu çıkarımı yapılabilir, yani 

ya biz öğretemedik, ya müfredat kapsamımız yetişmemiştir, yada öğrencilerin seviyesine uygun 

anlatılmadığından kazanılamadı diyebiliriz. Bu doğrultuda sınıfın tamamı için yeni çalışma etkinlikleri 

planlanabilir. Gruba yönelik dönüt verilirken aynı zamanda kendimize yönelikte dönüt sağlamış oluruz.  

E-değerlendirme sisteminin avantajları:  

Ölçme ve değerlendirme sistemini hızlandıran e-öğrenmeye uygun bir değerlendirme yaklaşımıdır. 

Öğrencilere anında geri bildirim sağlanabilir. Mutlak kriterlere dayalı sonuçlara daha çabuk ulaşılabilir. Hemen 

hemen tüm geleneksel sınav türlerinin kullanımına ve değerlendirilmesine izin verir. Yazılı sınavlarda cevap 
yazılabilmesi için metin  yazma alanları (textarea) kullanılabilir. Veri analizini kolaylaştırır, hızlı ve anında 

değerlendirme sonuçlarının oluşturulabilmesini sağlar (Vasilyeva vd., 2007; Doğan, 2020; Keskin, 2019). 

Kısa yanıtlı testlerde, uzaktan yanıt almak için basit metin girişi kullanılabilir. Seçim kutuları, kaydırma listesi, 

çoktan seçmeli sorular, doğru ve yanlış soruları için kullanılabilir. İnternette birçok sınav bu yöntemle 

hazırlanmıştır. Değişik sınavlar birleştirilerek tek sınav oluşturulabilir. Bilgi sistemi, ihtiyaç duyulduğunda 

havuzdaki sorularla rastgele madde seçebilir, ölçebilir, değerlendirebilir ve bunları otomatik olarak not 

listelerine aktarabilir. Maddelerin geçerlilik ve güvenilirlik incelemeleri anında yapılır (Madde zorluk seviyesi, 
madde ayırt etme gücü vb.) (Doğan, 2020). Cevapların analizi sınavlar biter bitmez yapılabilir (ortalama, başarı 

oranı vb.). Maliyeti düşüktür. Yer ve zaman kısıtlamaları ortadan kalkar (Doğan, 2020; Keskin, 2019). 

Değerlendirme süresi sabit değilse öğrenciler sınava istedikleri zaman ve istedikleri yerden girebilir, ölçme ve 

değerlendirme sonuçları online olarak raporlanabilir. Sorulara daha fazla görsel dahil edilebilir. Animasyonlar 

kullanılarak klasik sınavlara göre daha gerçekçi koşullar oluşturulabilir. Kayıtlar daha sonra yeniden 

incelenebilir, öğrencilere gerçek hayata yakın simülasyonlar sunulabilir. Deney yapmaya olanak sağlayan 

yazılımlar ile performans değerlendirmesi yapılabilir. Yeni etkileşim olanakları sağlanabilir. Çoklu ortam 
unsurları kullanılabilir. Değerlendirmelerin depolanarak daha sonrakiler ile karşılaştırılması için 

kullanılmasını sağlayabilir. Değerlendirme soruları veya seçenekleri, her öğrenci için farklı görünecek şekilde 

karıştırılarak öğrencilerin karşısına getirilebilir. 
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Dezavantajları;  

Başlıcaları , erişim sorunu, aşırma ve kopya, öğrencinin yapması gereken görevi başka birinin yerine getirmesi 

olarak sıralanabilir. Örneğin, sorulan soruların tasarımında öğrenci soruyu doğru cevaplasa bile işlem 

basamakları gösterilmeyebilir. Bazı dezavantajlar aşağıda yer almaktadır (Doğan, 2020). 

a. Öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlıkları olması gerekir. 
b. İnternet altyapısının yeterli olması gerekir. 
c. İnternet güvenliği sağlamak zor ve maliyetli olabilir. 
d. Ölçme değerlendirme yazılımları kapasite bakımından yeterli gelmeyebilir. 
e. Yazılımlar kullanıcı dostu olmayabilir. 
f. Web sunucuya ihtiyaç duyulur. 
g. Sunucular için işletim sistemleri gerekir. 
h. Web ortamında sınavların yayınlanması için Web servisine ihtiyaç duyulur. 
i. Kayıtların saklanabilmesi için veri tabanına ihtiyaç bulunmaktadır. 
j. Kullanıcı verilerinin işlenmesi ve saklanmasında ASP, PHP, JSP gibi uygulamaların kurularak idamesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE DÖNÜT VERME 
Öğrenme sürecinin her aşamasında kullanıldığı gibi değerlendirme sürecinde de dönütler (geri bildirim)  yer 

almaktadır. Öğrenci değerlendirmeleri ile ortaya çıkan, öğrenci performansına dayalı kazanımları göstermekle 

beraber öğretim aşamalarına yön veren sonuçlardır (Narciss, 2008). Geri bildirimlerle öğrencilere değişik 

şekillerde öğrenme süreci  yaratılır. Geri bildirimlerin, yön verici, motive edici ve onaylayıp güçlendirici 
(pekiştirici) olarak sayılabilecek fonksiyonları vardır (Çalışkan, 2015). Hatta geri bildirim vermenin erişi, 

kalıcılık gibi zihinde geri getirme etkilerinin varlığı ortaya konulmuştur (Kang, McDermott, & Roediger III, 

2007).  

E-Dönütler öğretmen, akran gibi farklı bireylerin, öğrencilere yapmış oldukları çalışmalar hakkında veya 

gösterdikleri performans hakkında önceden belirlenen hedeflere, bilgi ve davranışlara ulaşıp ulaşmadıkları 

hakkında yanılgı ve eksiklerini çevrimiçi ortamlar aracılığıyla belirten bilgilerdir (Hattie ve Timperley, 2007). 

Dönütlerde hedef ve kazanımlar ile yapılmış olan çalışmaların farkları basit seviyede açıklanır. Bu nedenle 
yanılgı ve eksiklerin ortaya konularak bunların nasıl giderilmesi gerektiğinin ifade edilmesi beklenir. Dönütün 

değerlendirme aşamasında kritik bir öneme sahip olduğu ve uygulanması gerekli olan önemli bir süreç olduğu 

bilinmektedir (Bloxham ve Boyd, 2007). Bu bağlamda, Hattie ve Jaeger (1998) öğrencilere yöneltilen görev, 
proje ve ödevlerin dönütlerle desteklenmesinin etkili olduğunu, öğrenmeye katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

Öğrenme süreci boyunca verilen dönütler biçimlendirici (formative) dönütler olarak ifade edilirken, sürecin 
sonunda verilen dönütler sonuç (summative) dönütleri olarak nitelendirilmektedir (Sadler, 1989). 

Narciss (2008) literatürde yer alan çalışmalarda geri bildirimin öğrenme sürecinde  güçlendirici, bilgi verici, 
güdüleyici, yol gösterici, düzenleyici, öğretici, pekiştirici, rehberlik sağlayıcı, değerlendirici, doğrulayıcı, 

öneriler verici, farkları gösteren, tekrar yapılandırma şeklinde birçok özelliğe sahip olduğunu belirtmektedir.  

Kulhavy ve Wager (1993) dönüt sağlama hakkında amaca yönelik olarak  motivasyon, pekiştirme ve 
bilgilendirme aşamalarına işaret etmiştir. Dönüt üçgeni (Şekil 1) olarak belirledikleri bu özellikler, dönütün üç 

işlevini açıklar. Geri bildirimi; cevapların başarı oranını yükseltmeyi hedefleyen ve doğru cevap karşısında, 

güdüleyici, pekiştirmeye yarayan bilgiler olarak belirtmiş olup, hatalı cevaplarda ise öğrencilerin yanılgılarını 
belirterek düzeltilmesini sağlayıcı önerilerde bulunan bilgiler olarak ifade etmiştir.  

 
Şekil 1. Geri Bildirim İşlevi (Kulhavy and Wager, 1993) 
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Geri bildirimlerle ilgili gruplandırma genellikle içerik yönünden ortaya çıkmaktadır. Çeşitleri içeriklerine göre 

basit dönüt (doğrulayıcı: doğru/yanlış, test sonuç bilgisi) ve ayrıntılandırılmış dönüt olarak gösterilmektedir. 

Literatürde içeriğin karmaşık oluşuna göre Kulhavy ve Stock, (1989) tarafından sınıflandırılmış ve Shute 
(2008) tarafından ise bu ayrım aşağıda yer alan şekilde detaylı olarak açıklanmıştır.  

Tablo 3 : Dönüt Türleri (Basitten Karmaşığa Doğru) (Shute, 2008) 

Dönüt Türü  Tanım 

Dönüt yok Öğrencinin cevabının doğruluğuna yönelik bir işaret yoktur. 

Doğrulama Sonuç bilgisi (knowledge of results - KS) olarak da isimlendirilmektedir. Bireyin 
cevap/larının doğruluğu ile ilgili bilgi sağlanır. Örneğin doğru yanıt oranı, yanlış, 

doğru vb. Doğru yanıtın ne olduğuna yönelik bir bilgi sunulmaz. 

Doğru cevap Doğru cevap bilgisi (knowledge of correctresponse) olarak da isimlendirilmektedir. 
Doğru yanıt bilgisine ilave açıklamalar sunulmaz 

Tekrar deneme (repeat-until-correct feedback), yanlış cevap verildiğinde birey bilgilendirilir, bireyin 

soruya bir veya daha fazla cevap verme girişiminde bulunma hakkı vardır. 

Yanlışın bayrakla 
işaretlenmesi 

Yanlışın yeri (location of mistakes – LM) olarak da isimlendirilmektedir, çözümdeki 
yanlışlıklar işaretlenir, doğru cevap verilmez. 

Ayrıntılandırılmış Belirli cevabın neden doğru olduğunun açıklamasını içerir, öğrencilerin ilgili konuyu 

tekrar etmesine olanak sağlar. Doğru cevap bilgisi de sunulabilir. Alt kısımda 6 tür 

ayrıntılandırılmış dönüt açıklanmıştır. 

Öznitelik odaklı Öğrenilmekte olan kavram veya becerilerin temel niteliklerinin sunulduğu 

ayrıntılandırılmış dönüt türüdür. 

Konu odaklı Konuya ilişkin bilgi sağlayan ayrıntılandırılmış dönüt türüdür. 

Yanıt odaklı Yanılgının neden yanlış olduğu ve doğru cevabın neden doğru olduğunu açıklayan 
belirli bir cevaba yönelik sunulan ayrıntılandırılmış dönüttür. 

İp uçları/  

Yönlendiriciler 
Açıkça doğru yanıt bilgisi paylaşılmadan öğrenenlere doğru yanıtı bulmaya yönelik 

yol gösterici ayrıntılı dönüt bilgisinin sunulmasıdır.Sonraki adımın açıklanması, 
çözümlü örnekler, stratejik yol göstericiler vb.. 

Hata ayıklama/ 

Kavram yanılgıları 
Öğrenenler, kavram yanılgıları ve yanlışları hakkında bilgilendirilirler. Hata analizi 

ve ayrıntılamaya yönelik dönüt türüdür. 

Bilgilendirici 
öğretimsel dönüt 

Bilgilendirici öğretimsel dönüt, öğrenme görevinin tamamlanmasına yönelik üst 
bilişsel ve stratejik bilgilerin doğru yanıtın paylaşmadan öğrenenlere sunulmasıdır. 

Doğru yanıt genellikle verilmez. Ancak yanlışla ilgili vurgulamalar yapılır. En 

kapsamlı dönüt türüdür. 

 

Gouli vd., (2006) ise dönüt türlerini bilgilendirici, eğitici ve yansıtıcı dönüt türleri olarak sınıflandırmıştır. 

Bilgilendirici dönüt, öğreneni verdiği yanıtın veya sergilediği performansın doğru ya da yanlış olduğu 

konusunda bilgilendirmeyi içeren dönüt türüdür. Eğitici dönüt, öğrenenin doğru yanıtı verebilmesini sağlamak 
amacıyla öğrenme materyalinin ilgili kısımlarını gözden geçirmesini ifade eden dönüt çeşididir. Yansıtıcı 

dönüt ise öğrencinin verdiği yanıtlar üzerinde yansıtma yapmasını ve hatalarının nedenlerini düşünmesini 

teşvik edici tarzdaki dönüttür. Bir başka çalışmada ise Blignaut ve Trollip (2003) dönüt türlerini düzeltici, 

bilgilendirici ve sokratik dönütler olarak üç kategoride ele almıştır. Düzeltici dönüt, öğrencinin soruya verdiği 
yanıtın içeriğindeki hataların düzeltilmesini içeren dönüt türü olarak tanımlanmaktadır. Bilgilendirici dönüt, 

öğrencinin öğrenme görevindeki yanıtının doğruluk durumuna daha açıklayıcı bir perspektiften sunulan 

dönüttür. Sokratik dönüt ise öğrenme görevi üzerinde verilen yanıt hakkında öğrenciye yansıtıcı sorular soran 
dönüt türü olarak belirtilmektedir, dönüt kalitesi ve etkinliği ile ilgili ulaşılan sonuçlardan bazıları aşağıda 

Tablo 4’te verilmiştir.  

    Tablo 4.  Dönüt Kalitesi İle İlgili Ulaşılmış Sonuçlar 

D ön üt
 

K al
i

te
s i Hızlı ve zamanında Gibbs ve Simpson (2004) 
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Anlaşılırlık Mulliner & Tucker, (2017) 

Ayrıntılılık, Spesifiklik (özel nitelik), Mory 2004 

Davranışsal / kişisel değil, Jackson, et al (2015) 

Dengeli, özgün, eylem planı oluşturur, davranışsal / kişisel değil, öğrenme ortamına dikkat 
eder, ölçülebilir, hedeflere dayalı, yararlı/yapıcı, değiştirilebilir özellikler, Jackson, et al (2015) 

Olumlu yönlerin vurgulanması/ yararlı / yapıcı, Jackson, et al (2015) 

Devam eden diyaloğu içermesi, Merry vd. (2013) 

Teşvik edici, motive edici ve yapıcı, Nicol ve Macfarlane-Dick (2006) 

 

Hattie ve Timperley (2007) geri bildirimin etkili olabilmesi için hedefe doğru (feed up), sonucun 
onaylanmasına yönelik (feed back) ve detaylandırmak için (feed forward) verilmiş olması gerekir. Hedefe 

yönelik ise öğrencinin çalışmasına hangi açıdan bakacağını, amaçlar hakkında bilgi veren yapıda olacak 

şekilde dönüt sağlaması beklenir. Sonucun onaylanmasına yani doğrulama amacıyla verilen geri bildirimlerde 
öğrencinin yapmış olduğu çalışma dikkate alınarak çalışmanın mevcut hali, sürecin hangi aşamasında yer 
aldığı yönünde dönüt sağlanır.  

Detaylandırma aşamasında ise öğrenciye daha sonra gelecek aşamalar hakkında bilgi verilerek performansın 
iyileştirilmesi yönünde gereksinim duyacağı dönüt verilir. Zamanlama yönünden bakıldığında geri bildirimler, 

hızlı geri bildirim ile ertelenen geri bildirim olarak ele alınır (Shute, 2008). Hızlı geri bildirimlerde öğretim 

süreci içerisinde yer alan her bir pratik, test, uygulama, soru esnasında olabildiğince çabuk bir şekilde öğrenci 

veya öğrenene yönelik düzeltici bir formda dönüt verilir. Ertelenmiş geri bildirimlerde ise dönütler sürecin 
yani test, pratik, sınav gibi uygulamaların tamamlanmasından sonra verilir. Shute (2008) ise geri bildirim 

zamanı için ertelenmiş veya gecikmiş geri bildirimlerde öğrencilerin bilişsel süreçlerinin yanında üst bilişsel 

olarakta güdüleyici olduğunu belirtmiştir. 

Geri bildirim süreçlerinin öğrencilere iletilmesinde birçok farklı şekil düşünülebilir. Buna örnek verilecek 

olursa geri bildirimler için soru havuzuna benzer şekilde hazırlanacak dosyalarda her soru için bir veya birden 
fazla yazılmış hazır dönütler, videolu, sesli, yazılı şekillerde soru yanlış cevaplandığında otomatik olarak 
sağlanabilir. Sesli geri bildirimlerde, sınav oturumu şeklinde uygulanan değerlendirme içerisinde, öğrencinin 
dikkati olumsuz etkilenebilir (Heppleston vd., 2011). 
Nicol ve Macfarlane Dick (2006) öz düzenlemeye yönelik dışarıdan sağlanan geri bildirimlerle ilgili yedi kural 

belirlemiş, Nicol (2009) ise bahse konu ilkeleri aşağıda yer aldığı gibi on ikiye çıkartmıştır: 

1. İyi performansın açıklanması (amaç, standart ve kriterler) 
2. İlgi çeken ödev, proje ve araştırma gibi öğrenme görevlerine yöneltme 
3. Öz doğrulama amacıyla öğrencilere destek olacak kaliteli dönüt sağlama 
4. Dönütlere dayalı düzeltmelerin yapılandırılmasına fırsat verme 
5. Not verme, sertifika, diploma gibi değer biçme amaçlı değerlendirmelerin öğrenmeye katkısının net olarak 

belirlenmesi 
6. İletişim bakımından akran ve öğretmen etkileşimine yöneltme 
7. Öğrenme sürecinde öz değerlendirme ile yansıtmaya önem verme 
8. Değerlendirme süreci içerisinde konunun, yöntemin ve belirlenen ölçütlerin oranları için seçimlik  durumlar 

belirleme  
9. Değerlendirme sürecine öğrencileri dahil etme  
10. Öğrencilerin gelişimine destek olma 
11. Olumlu motivasyon ve pozitif psikolojiye yöneltme 
12. Öğrenme öğretme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik dönütler verme 

SONUÇ  

Eğitimin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi ve değerlendirilmesi eğitimin tamamlayıcı bir unsuru 

olarak görülmelidir (National Council Teachers of Mathematics, 2002). E-değerlendirme ve e-dönüt bilişim 
teknolojilerindeki hızlı değişim doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde yerini almaktadır. Öğrencilere  

verilecek ödev, araştırma, proje vb. değerlendirme süreci başında yer alan kuralların (amaç, süre, kural ve 

kısıtlar, teslimde kaç kez hak verilecek, nasıl ve hangi formatta olmalı yazı/ses/resim/video, pptx/pdf/mp4 vb.)  
açıkça, anlaşılır bir şekilde kurallar dizisi veya sözleşme yaparcasına belirtilmesi gerekir. Öğrenme-öğretme 

sürecinde yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici dönütler den yararlanılabilir. Başarısının ve yeterliliğinin fark 
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edildiği durumlarda başarı gösteren öğrencilerin pekiştiricilerle motivasyonları artırılabilir. Övme, 

değerlendirmenin teşvik edici bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu durumun aynı zamanda öğretmen 

öğrenci iletişimi daha etkin kılacağı söylenebilir. 

Metin, ses, video, metinli video, sesli video, metinli ve sesli video olmak üzere farklı geri bildirim türlerinden 

en etkili olanın video olarak algılandığı konusunda çalışmalar bulunmaktadır (Ayar, 2009). Öğretmenlerin geri 

bildirimlerinin etkililiği konusunda bir çok çalışma bulunmakla beraber, akran geri bildiriminin de öğrenci 
başarısını anlamlı olarak artırdığı görülmüştür (Can, 2019;Kılıç, 2019). Geri bildirim pek çok değişkene göre 

farklılık göstermektedir.  

E-değerlendireme süreçlerinin teknolojide ki hızlı değişimlerin de etkisiyle yukarıda yer verilen birçok avantajı 

bulunduğu görülmektedir. Bu avantajlardan öğretim süreçlerinde yararlanılması önem arz etmektedir. Geri 
bildirim; öğretmenlerin, öğrenenleri daha önceden belirlenmiş olan öğrenme hedef ve davranışlarına 

yöneltmek amacıyla kullandıkları araçlar içerisinde büyük öneme sahiptir. Gibbs ve Simpson (2004) geri 

bildirimlerin; açık, anlaşılabilir, yeterli seviyede öğrenme sürecinin hedef ve davranışlarına yönlendiren 
şekilde ve zamanlamasının öneminden bahsetmiş olup, buna benzer birçok araştırmada öğrenme sürecinin 

niteliği etkililiği, verimliliğini artırmak için dinamik bir geri bildirim sürecinin oluşturulmasının öneminden 

söz etmişlerdir. Aynı şekilde, Mason ve Burining (2001) geri bildirimlerin öğrenme aşamasında öğrencinin 

zihinsel faaliyetleri üzerinde değişiklikler yapabildiği, bununla beraber yeni strateji oluşturmasını 
desteklediğini belirtmiştir. Bu şekilde, öğrenenler yeni oluşturduğu veya iyileştirdiği bakış açılarıyla, hedef ve 

davranışlara ne kadar yaklaşabildiklerini görmüş olurlar. 

Yakın zamana kadar değerlendirme sürecinde formatif değerlendirme yapabilmek için bir takım hesaplamalar, 
analizler yapmak, zaman harcamak gerekiyor iken bilişim sistemlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler 

sayesinde dönüt ve değerlendirme süreci aynı anda gerçekleştirilebilmektedir. İzleme ve biçimlendirmeye 

yönelik değerlendirme süreçlerinde de bilişim teknolojileri, süreci çok daha hızlı bir hale getirmiş olup  
(Doğan, 2020) zamanında verilen dönütler ise öğrencilere hata ve eksiklerini görmede, motivasyonlarını 

artırmada, öğrenilenlerin tekrarını ve kalıcılığını sağlamada oldukça faydalıdır. 

ÖNERİLER 

Öğrenme sürecinde rehber konumunda olan öğretmenler dönütleri  etkin bir şekilde kullanmalıdır. Özellikle 
kalabalık grupların değerlendirilmesinde değerlendirme sürecinin kontrol edilmesinde zorluklar 

yaşanmaktadır. Bu ve benzer durumlarda bireysel projelerle öğrenen gruplara  araştırma, proje, ödev verilmesi 

öğrenme hedef ve davranışlarına ulaşmada, başarı sağlayabilir.  

Kısa cevaplı soruların kullanımı artırılabilir, boşluk doldurma türü sorularda ise öğrencilerin mevcut bilgilerini 
kullanarak cevap yazacağı şekilde tasarlanabilir. Test süresi bütün olarak belirlenebileceğinden soru maddeleri 

için süre kısıtlaması yapılabilir. Sınav esnasında öğrenciye sıra ile tek tek sorular gösterilebilir. Cevaplanılan 

veya boş bırakılan soruya geri dönüş engellenebilir. Seçenek şıklarının rast gele  yani öğrencilere farklı bir 
sırayla çıkması sağlanabilir. Sınav planı öğrenciden belirlenen sürede soruları çözerek fotoğraf çekip sınav 

sistemine yüklenmesi şeklinde istenilebileceği gibi, sınav esnasında kendi videosunu çekerek sınav sistemine 

dosya eki olarak yüklemesi de istenilebilir. Geleneksel olarakta kullanılan defter kitap açık uygulamasına 
benzer sınav yapılabilir, bu durumda soru verildikten sonra öğrenci araştırmasını yaparak belirli bir sürede 
kendisinden istenilen çalışmayı sınav sistemine yükleyebilir. Bu tür sınavlarda daha önceden tablolaştırılmış 

rubrikler ile öğrencilere çalışmayı nasıl yapacağı ve nasıl teslim edecekleri bildirilmelidir. Kelime işlemci 
uygulamalarında, açıklama, düzeltme, vurgulama, fosforlama gibi değişiklikler yapılarak dönüt verme 

sürecinde kullanılabilir.  Öğretmen ve adaylarına teknolojik okur yazarlık sağlayacak ders, hizmet içi eğitimler, 

seminerler düzenlenebilir. Öğrencilerin ders sürecinde ki etkileşimlerinin ortaya çıkarılmasında öğrenme 

analitikleri kullanılabilir. 

Tartışma forumları/ortamları ölçme değerlendirme sürecinde kullanılabilir. Ödev, proje ve araştırmalara 

benzer olarak daha önceden belirlenen hedef ve davranışlara uygun tartışma soruları planlanarak başlangıçta 

oluşturulacak değerlendirme süreciyle ilgili bilgilendirme (tablolaştırılmış rubrik gibi) yapılması uygun 
olacaktır. İletişim sürecinde pekiştireç ağırlıklı yaklaşımlar öğrenci ile etkileşimin yüksek olmasını 

sağlayabilir. Tartışma forumlarında sorular, onaylanan hususlar, olumlu dönütlerle öğrenciye bildirilmelidir. 

Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla birbirlerinin çalışmalarına yönelik eleştiri ve olumlu değerlendirmeleri de 
göz önünde tutulabilir. 

Testte soruların kullanılmasında birbirine benzer soruların gruplandırılarak kullanılması gerekir. Soruların 

oluşturulmasında görseller ve metin kullanımı, öğrencinin kazanımlarını ölçmek amacıyla, öğrencinin bilgisini 

kullanabileceği, soruyu çözmede etkisi olacak durumlarda kullanılması gerektiğinden görsel ve metinlerin 
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gelişi güzel kullanılmaması gerekir. İyi sorular mümkün olduğunca kısa, öz, ölçmek istenilen davranışı 

değişkenleri karıştırmadan, geçerliliği bozmadan, öğrencinin dikkatini dağıtmadan ölçebilecek sorulardan 

oluşmalıdır. Dönütlerin değerlendirmeye katılan tüm öğrencilerin sınav uygulaması tamamlandıktan sonra 
verilmesi uygun olacaktır. 

Dönüt havuzları her soru için gruplandırmalar yapılarak oluşturulabilir. Her soru için hata durumunda havuzda 

yer alan dönütler hata ortaya çıktıkça doğrudan havuzun yer aldığı veri tabanından dönütü çekerek hata yapan 
öğrenciye iletilebilir. 

Bununda ilerisinde hatalı cevaplanmış olan sorularla ilgili ödev proje ve görevler her maddeye özgü olacak 

şekilde programlamanın fonksiyonları içerisinde kodlandığında hatalı yapılmış olan soru ile ilgili otomatik 

dönüt her madde için gruba tek tek anında gönderilebilir.  
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ABSTRACT 
The Covid-19 infection, which has affected our World for more than a year, started in Wuhan city in China 
towards the end of 2019 and spread to the whole world with the butterfly effect. The highly contagious virus 
has affected the whole world in a short time (World Health Organization [WHO], 2020) and continues to 
spread by changing variants over time. In this process, as in the rest of the world, in our country, online 
assessment processes have started to be used to evaluate the status of students to reach predetermined goals by 
delaying the exams and evaluations carried out in educational institutions and centrally by switching from face-
to-face education to distance education in our country. 
The rapid changes in technology are being used effectively in learning and teaching activities, and this change 
has become widespread in the teaching and evaluation processes with the Covid-19 process. Considering the 
transmission course of the epidemic in the past year, it is seen that the transition to normal face-to-face 
education will take time, considering the emergence of different and more contagious variants in different parts 
of the world. Rapid changes are taking place in the stages of distance education studies, instructional design, 
multimedia usage, and online course design. The feedback and evaluation function, which is one of the 
important steps of education processes, tries to achieve this change in order to achieve effective learning and 
learning goals in a reliable way. 
From a technological point of view, it is important that the technology required for e-assessment is available, 
and the use of these technological facilities in learning and teaching environment is provided in order to attain 
teaching goals and behaviors by supporting them with timely, effective and correct feedbacks. When 
considered in terms of learning differences, feedbacks that express the results of students' learning situations 
in online lessons, similar to the face-to-face teaching process, should be given in a timely, clear and high-
quality manner after the practice-application presented to the students. In many studies conducted in this 
direction, it is revealed by the feedback given that significant differences occur in the acquisitions of target 
behaviors in learning and teaching processes. 
The aim of this study is to include the types of e-feedback, e-assessment tools / tests and evaluation methods 
in the online learning environment, and their advantages and their contribution to distance education in terms 
of instructional design, the importance of giving practice and providing feedback in terms of technology-
supported e-evaluation in measurement and evaluation are discussed. In the study in which the qualitative 
research model was adopted. In the research, document analysis technique was used to collect data. 
 

Keywords: Online assessment, feedback in e-learning, online assessment and evaluation. 

INTRODUCTION 

With the transmission of the Covid-19 virus and the emergence that the consequences were very severe, face-
to-face education was interrupted in the world and distance education was initiated. In the past year, it is seen 
that the transition to face-to-face education may take longer than expected, with the emergence of different 
variants with the risk of faster transmission. Distance education courses, which have been passed quickly and 
urgently, have shown their effectiveness in learning and teaching processes for more than a year. It is seen that 
effective and efficient applications in the stages of instructional design, online course designs, content 
development, use of multimedia in order to achieve predetermined teaching goals and target behaviors are 
rapidly taking place in the learning process. On the other hand, evaluation and giving feedback, which is an 
important part of the teaching processes, tries to catch up with this speed in order to reach the learning goals 
in an effective and reliable way. 

Today, technology has been used in all areas of life and has taken an indispensable form by facilitating human 
life. Individuals must have a certain level of knowledge and skills in order for people to understand technology 
and take advantage of the opportunities it provides (Baki et al., 2009; Karataş et al., 2016; Oral, 2004). In order 

to achieve predetermined goals and achieve success in distance education environments where technology is 
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used extensively, it is aimed to achieve the target gains of learners by giving tasks such as research, homework, 
projects or creating a scenario. 

The importance and quantity of the studies carried out by the learners in order to achieve these goals cannot 
be denied whether these studies provide the expected outputs in line with the objectives, and whether the 
studies have reached the pre-determined level. Without evaluating the work done by the students about the 
tasks they have taken, such as homework and projects, it will appear as not correcting the mistakes and errors, 
carrying the same mistakes and deficiencies with the student and repeating the same mistakes in the next 
process. In this direction, this process, which can be called as the activity performance of the students such as 
homework and projects, should be provided with feedback. We can define it as the process of informing the 
student about the mistakes, mistakes, incompleteness and achievements made by different individuals, such as 
teachers or peers, regarding the work and projects of students regarding the tasks given feedback in the teaching 
process (Nicol & Macfarlane Dick, 2006). 

In order to reach the predetermined goals and target behaviors, it is necessary to give feedback as to whether 
the work done by the students is at the expected level, if it is more than expected, it is necessary to use a 
reinforcer, or if it is lower than expected, it is necessary to report mistakes and errors, and to indicate the 
deficiencies (Hattie & Timperley, 2007). In this direction, the purpose of the feedback is not only to confirm 
whether the work is correct or incorrect, (Boud & Malloy, 2013) but also to explain and guide what should be 
used in order to perform the task better (Shute, 2008). 

MATERIALS AND METHODS 

Qualitative research model was adopted in this study, which examines the use of e-assessment and e-feedback 
in distance education. Qualitative research (Yıldırım & Şimşek, 2006) is a research method in which a 

qualitative process is adopted to collect data and determine perceptions and events in a natural and holistic 
way in the natural environment of observation and interview. Document analysis technique was used to collect 
data. 

EVALUATION IN TERMS OF TEACHING 

Measurement is the numerical and symbolic expression of the result of the observation of information and 
behaviors that alone do not indicate directional judgment. Evaluation, on the other hand, can be explained as 
the decision, value judgment, and interpretation resulting from the comparison of the measurements with the 
predetermined criteria (Turgut & Baykul, 2012). In the evaluation process, teacher opinion, student ability, 
student's improvement (achievement), average success of the class, target behaviors are the main pillars and 
elements that have an important place. In addition, three types can be mentioned for the purpose of evaluation 
(Özçelik, 2011; Tekin, 2012; Bayrak & Yurdugül 2015). 

a. In the assessment aimed at determining the level, it is aimed to measure the preliminary information and to 
reveal the level of readiness. 

b. The goal of the evaluation of learning processes for monitoring and evaluation and shaping is to increase 
success. In this direction, feedback is provided to the students in the form of guiding, learning, determining 
their mistakes and deficiencies, and giving tendencies, by revealing the performance processes of the students 
and improving them (Sadler, 1989). The goal of determining the learning outcomes of students is not an 
evaluation for the grading system, but rather to provide information. 

c. Aiming to determine the learning level by determining student success; Evaluation of performance such as 
selection, grading (report card grades), certificate, diploma, qualification documents, certification of learning 
competence, ranking (Sadler, 1989). 

The subject that needs to be focused on in evaluating according to purpose is monitoring and formatting 
supported evaluations, which can be used much more effectively by employing technological opportunities 
(Doğan, 2020). 

Curriculums are generally planned in a hierarchical structure, from easy to difficult, from simple to complex, 
at the stage of structuring the lessons. The subjects that were explained before are important in terms of forming 
the basis for the following subjects. For this, mistakes and mistakes must be stated in a timely, effective, clear 
and high quality manner. Otherwise, the deficiencies and errors that occur during the learning process or the 
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course period accumulate and cause the problems to increase at the end of the process. Therefore, evaluations 
should be made at the end of the sections and feedback should be given without wasting time. In practice, it is 
seen that evaluations for monitoring, shaping and directing the learning are not used much during the 
evaluation of learning, mostly for appraisal, session-based exams that determine the situation such as midterm 
and final report are applied (Doğan, 2020). As a result of this, the student carries his mistakes to the end of the 

semester since no feedback is given about his deficiencies and mistakes, and these evaluation deficiencies are 
among the reasons for the failure. 

Traditional Assessment Approaches 

They can also be used in online education. They are the most used methods in traditional evaluation processes 
for a long time. Uses conventional questions that evaluate the learner levels of achievement differently from 
their development, keeping the teaching process separate from the evaluation phase (Tekindal, 2014). In this 
context, the goal of the measurement and appraisal process is perceived as grading students. In measurement, 
multiple-choice items (widely used in high school and after), true-false items, matching items, gap-filling 
questions, open-ended questions, written, short-answer exams, homework and projects, and oral exams are 
included. 

Alternative Assessment Approaches / Complementary Assessment Tools and Methods(Özen, 2019) 

There are many approaches in the literature and they can also be used in online education. 
a. Self assessment      b. Peer Review  
c. Performance evaluation (Checklists or Ranking Scales)  d. Rubric  
e. Product (Portfolio - Personal Development Files)  f. Learning Diaries    
g. Structured Grid I. Word Association Tests   h. Concept Maps 
j.  Diagnostic Branched Tree     k. Verbal Fluency Tests  
l. Demonstration, Anecdote, Discussion, Exhibition, Observation, Interview (Interview), Project, Homework, 
Research Paper       

Wills et al. (2008) highlighted 16 types of question items that can be used online. Different from the above; It 
refers to the items of inlinechoice, associate, order, textentry, select point, file upload. Multiple choice question 
types are preferred more, especially because of the high number of students in higher education and the rapid 
analysis and feedback with the help of information systems (Nicol, 2007). The features of traditional and new 
generation evaluation are specified in Table 1. 

 

Table 1. Traditional and New Generation Evaluation Features (Adapted from Özen 2019) 

 Traditional assessment E-evaluation 
Time At the end of learning and teaching 

processes 
Süreçle bütünleşik, sürecin her 

aşamasında 
Process Linear Uyarlanabilir 
Feedback After the evaluation Anında 
Substances General Gelişmiş 
Accessibility Limited Evrensel tasarlanmış 

 

In the e-evaluation process, it is necessary to analyze and analyze the data to be taken into account in the 
planning of education, and to give the students timely feedback, which is one of the indicators of learning and 
teaching stages. When the students are viewed in terms of reporting the difference between the pre-determined 
goals and behaviors and the student's achievements, it has a regulatory effect in the learning process as the 
student will make an effort to close and reduce this difference (Black and Wiliam, 1998). Butler, Karpicke and 
Roediger (2008) proved in their research that the feedbacks have an effect on correcting the errors originating 
from memory. They found that they have an organizing feature for the feedbacks and that the feedbacks 
indicating the correct option are effective in correcting the mistakes of the wrongly solved questions. It was 
concluded that the feedbacks explained in the questions answered without being fully sure, doubled the recall. 
On the basis of this, it can be stated that the feedback given on time and for verification is effective on the 
learning processes according to the environments where feedback is not received. 
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E-EVALUATION 

While the innovations in information technologies have changed the process, structure and quality of learning 
environments, they have also brought innovations and speed to the evaluation process. Assessment processes 
are mostly implemented in groups, depending on the session, in the form of an exam, using paper and pencil, 
and in a habitual way to identify the learning process. With the rapid developments in information technologies, 
it is possible to select, scroll, write, upload files on the screen, regardless of session and time. With the 
interactions and the learning process, different assessment environments (individual, test, item, etc.) have also 
started to be used. The modern perspective on teaching technologies has also started with a calculator that 
includes these three features (Holmes and Gardner, 2006). 

E-evaluation can be defined as applying the types and ways of evaluation together with information 
technologies in order to reach predetermined goals and determine the level of acquiring knowledge, skills and 
acquisitions (Shute & Kim, 2012). JISC (2007) explained e-assessment as the use of information and 
communication tools in the process of communicating and interacting with students, from recording 
assignments, projects, research and assignments to their conclusion. The steps in the instructional evaluation 
process are also included at this stage (Doğan, 2020). 

E-evaluation, in which information technologies can be used effectively, quickly and on time, is e-evaluation 
that aims to formulate and evaluate the type that is frequently used when considered according to the purposes. 
E-assessment environments that are set forth for learning teaching processes generally aim to monitor and 
formulate. Using e-evaluation methods and tools; It provides opportunities such as analysis of exams, reaching 
instant results, developing and applying tests independently of time, reaching large groups easily, providing 
instant feedback specific to the assignments (Vasilyeva et al., 2007). 

Since informatics and internet technologies will be used quickly and effectively while conducting e-evaluation, 
many quantitative and qualitative data (item difficulties, taxonomy, information diversity, explanation of 
correct answers, detailed feedback, etc.) can be created immediately for the evaluation process. As a result of 
the exam or measurement phase, instant feedback can be provided to the deficiencies and errors. 

In order to give the feedback on time by using the exam results, one of the test statistics; Item statistics such 
as test average, average difficulty, variance, reliability, and frequency distributions also include item difficulty, 
item discrimination power, analysis of options (for multiple-choice questions), rate of leaving the item blank. 
analyzes available immediately (Doğan, 2020).. 

 

Table.2 Sample İtem and Test Statistics 

Öğrenci No: Question1 Question2 Question3 Question4 Question5 Question6 
111 + - + - - + 
112 + - - - - + 
113 + - + - - + 
114 + - + - + + 

 

The table above can be created immediately after the exam, such as item and test statistics, and this table 
indicates that the (+) behavior has gained (-) the behavior and the acquisition have not been learned sufficiently. 
For the questions that the student answers incorrectly, tasks, homework and projects can be given to complete 
the deficiencies, and timely feedback can be given to correct their mistakes. In the event that a large number 
of students or entire classes give incorrect answers to a question item (such as the example of question 2 and 
question 4), it can be inferred that the behavior or achievement measured by the question has not been 
adequately taught, i.e. either we could not teach, or our curriculum scope was not trained, or it could not be 
achieved because it was not explained in accordance with the students' level. we can say. Accordingly, new 
study activities can be planned for the whole class. While giving feedback to the group, we also provide 
feedback for ourselves. 

Advantages of the E-Evaluation System: 

It is an evaluation approach suitable for e-learning that accelerates the measurement and evaluation system. 
Students can be provided instant feedback. Results based on absolute criteria can be reached more quickly. It 
allows the use and evaluation of almost all traditional exam types. Text writing areas (textarea) can be used to 
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answer written exams. Facilitates data analysis, enables quick and immediate evaluation results  (Vasilyeva et 
al., 2007; Doğan, 2020; Keskin, 2019). 

In short-answer tests, simple text input can be used to get answers remotely. It can be used for selection boxes, 
scroll list, multiple choice questions, true and false questions. Many exams on the Internet have been prepared 
with this method. A single exam can be created by combining different exams. The information system can 
select, measure, evaluate items randomly with the questions in the pool when needed, and automatically 
transfer them to the grade lists. The validity and reliability examinations of the items are done instantly (item 
difficulty level, item discrimination power, etc.)  (Doğan, 2020).  Analysis of the answers can be done as soon 
as the exams are finished (average, success rate, etc.). Its cost is low.  Space and time constraints are eliminated 
(Doğan, 2020; Keskin, 2019). If the evaluation period is not fixed, students can take the exam whenever and 

wherever they want. Measurement and evaluation results can be reported online. More visuals can be included 
in the questions. Using animations, more realistic conditions can be created compared to classical exams. 
Records can be reviewed later, simulations that are close to real life can be offered to students. Performance 
evaluation can be made with software that enables experimentation. New possibilities of interaction can be 
provided. Multimedia elements can be used. It can allow evaluations to be stored and used for comparison with 
future ones. Assessment questions or options can be presented to students by mixing them in a way that looks 
different for each student. 

Disadvantages;  

The main ones are the problem of access, plagiarism and cheating, someone else doing the task that the student 
has to do. For example, even if the student answers the question correctly, the process steps may not be shown 
in the design of the questions asked. Some of the disadvantages are listed below (Doğan, 2020). 

a. Teachers and students must be computer literate. 
b. Internet infrastructure must be sufficient. 
c. Maintaining internet security can be difficult and costly. 
d. Measurement and evaluation software may not be sufficient in terms of capacity. 
e. Software may not be user friendly. 
f. Web server is needed. 
g. Servers require operating systems. 
h. Web service is required for publishing the exams on the web. 
i. A database is needed to keep the records. 
j. In the processing and storage of user data, applications such as ASP, PHP, JSP are required to be installed 
and maintained. 

ONLINE FEEDBACK IN LEARNING 

As it is used in every stage of the learning process, feedbacks (feedback) are included in the evaluation process. 
These are the results that emerge with student evaluations and show the gains based on student performance 
and direct the teaching stages (Narciss, 2008). With the feedback, the learning process is created for the 
students in different ways. Feedbacks have functions that can be considered as directing, motivating and 
affirming and reinforcing (Çalışkan, 2015). In fact, the existence of bringing back effects in mind such as the 

achievement and permanence of giving feedback has been revealed. (Kang, McDermott, & Roediger III, 2007). 

E-Feedbacks are information that reveal the mistakes and deficiencies of different individuals such as teachers 
and peers about the work they have done to students or whether they have reached the predetermined goals, 
knowledge and behaviors through online environments (Hattie and Timperley, 2007) In the feedbacks, the 
differences between the goals and achievements and the studies performed are explained in a simple level. For 
this reason, it is expected to express how to eliminate mistakes and deficiencies by revealing them. It is known 
that feedback has a critical importance in the evaluation phase and is an important process that needs to be 
implemented. (Bloxham & Boyd, 2007). In this context, Hattie and Jaeger (1998) stated that supporting the 
tasks, projects and assignments directed to students with feedbacks is effective and contributes to learning. 
While the feedbacks given during the learning process are expressed as formative feedbacks, the feedbacks 
given at the end of the process are described as summative feedbacks (Sadler, 1989). 

Narciss (2008) states in the studies in the literature that feedback has many features such as strengthening, 
informative, motivating, guiding, regulatory, instructive, reinforcing, guiding, evaluating, confirming, giving 
suggestions, showing differences, and reconstructing the learning process. 
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Kulhavy and Wager (1993) pointed out the stages of motivation, reinforcement and informing about the 
purpose of providing feedback. These properties, which they identify as the feedback triangle (Figure 1), 
explain the three functions of the feedback. Feedback; It aims to increase the success rate of the answers and 
as motivating and reinforcing information in the face of correct answers; 

 
Figure 1. Three Functions the Feedback (Kulhavy and Wager, 1993) 

Grouping related to feedback usually arises in terms of content. Types are shown as simple feedback 
(confirmatory: true / false, test result information) and detailed feedback according to their content. According 
to the complexity of the content in the literature, it has been classified by Kulhavy and Stock (1989) and this 
distinction has been explained in detail by Shute (2008) as follows.. 

 

Table 3. Feedback types (Shute, 2008) (simple to complex) 

Feedback Type Definition 

No feedback There is no indication of the correctness of the student's answer. 

Verification It is also called the knowledge of results (KS). Information about the accuracy of the 
individual's answer / s is provided. For example correct response rate, wrong, right 
etc. No information is given as to what the correct answer is. 

Correct answer It is also called the knowledge of correctresponse. No additional explanations are 
provided for correct answer information 

Retry (repeat-until-correct feedback), When the wrong answer is given, the individual is 
informed, the individual has the right to attempt one or more answers to the question. 

Flagging the wrong It is also called the location of mistakes (LM), mistakes in the solution are marked, 
the correct answer is not given. 

Detailed Includes an explanation of why the particular answer is correct, allowing students to 
repeat the relevant topic. Correct answer information may also be provided. Six types 
of detailed feedback are explained below. 

Attribute oriented It is a detailed feedback type that presents the basic characteristics of the concepts or 
skills being learned. 

Subject oriented The detailed feedback type that provides information on the subject. 

Response oriented It is a detailed feedback on a particular answer that explains why the error is wrong 
and why the correct answer is correct. 

Tips / Routers It is the presentation of detailed feedback information to the learners to find the 
correct answer without clearly sharing the correct answer information. Explanation 
of the next step, examples with solutions, strategic guides etc. 

Debugging / 
Misconceptions 

Learners are informed about their misconceptions and mistakes. The type of feedback 
for error analysis and elaboration. 

Informative 
instructional 
feedback 

Informative instructional feedback is the presentation of metacognitive and strategic 
information for the completion of the learning task to learners without sharing the 
correct answer. The correct answer is usually not given. However, emphasis is made 
on the wrong. It is the most comprehensive type of feedback. 
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Gouli et al. (2006) classified the types of feedback as informative, educational and reflective feedback types. 
Informative feedback is a type of feedback that involves informing the learner whether his response or 
performance is right or wrong. Educational feedback is a type of feedback that refers to the review of the 
relevant parts of the learning material in order to ensure that the learner can give the correct answer. Reflective 
feedback is one that encourages the student to reflect on his / her responses and think about the reasons for his 
/ her mistakes. In another study, Blignaut and Trollip (2003) discussed the types of feedback in three categories 
as corrective, informative and socratic feedbacks. Corrective feedback is defined as the type of feedback that 
includes correcting the errors in the content of the student's answer to the question. Informative feedback is a 
feedback presented from a more explanatory perspective on the accuracy of the student's response in the 
learning task. Socratic feedback is specified as the type of feedback that asks the student reflective questions 
about the answer given on the learning task. Some of the results obtained regarding the quality and 
effectiveness of the feedback are given below. 

     

Table 4  Results Reached About Feedback Quality 

Fe
ed

ba
ck

 Q
ua

lit
y 

Fast and on time Gibbs 1999; Gibbs and Simpson (2004) 

Intelligibility Mulliner & Tucker (2017) 

Detail, Specificity (Special feature) Mory (2004) 

Behavioral / not personal Jackson, et al (2015) 

Balanced, Specific, Generates action plan, Behavioral / not personal, Pays attention to learning 
climate, Quantifiable, Objective, Based on goals, Helpful / constructive, Modifiable traits  Jackson, 
et al (2015) 

Emphasizing Positive Aspects / Useful / Constructive Jackson, et al (2015) 

Including the ongoing dialogue Merry et al. (2013) 

Stimulating, motivating and constructive Nicol and Macfarlane-Dick (2006) 

 

Hattie and Timperley (2007), for feedback to be effective, it must be given towards the target (feed up), for the 
confirmation of the result (feed back) and for detail (feed forward). If it is goal-oriented, it is expected that the 
student will provide feedback in a structure that gives information about the goals, from what angle the student 
will view the study. For the approval of the result, that is, the feedback given for the purpose of verification is 
provided by considering the work done by the student, the current state of the study and the stage of the process. 

In the elaboration stage, the student is informed about the next stages and the feedback he / she needs to 
improve performance is given. From the timing aspect, feedbacks are treated as postponed feedback with fast 
feedback (Shute, 2008). In rapid feedback, feedback is given to the student or learner in a corrective form as 
quickly as possible during each practice, test, application, question in the teaching process. In the case of 
postponed feedback, the feedback is given after the completion of the process, ie applications such as tests, 
practice and exams. On the other hand, Shute (2008) stated that postponed or delayed feedback for the time of 
feedback is metacognitive as well as motivating students' cognitive processes.  

Many different ways can be considered in conveying the feedback processes to the students. To give an 
example of this, in files to be prepared similar to the question pool for feedback, one or more written ready 
feedbacks for each question can be provided automatically when the question is answered incorrectly in video, 
audio, written forms. The attention of the student may be negatively affected by the audible feedback in the 
assessment performed as an exam session (Heppleston et al., 2011). 

Nicol and Macfarlane Dick (2006) set seven rules for external feedback on self-regulation, while Nicol (2009) 
brought these principles to twelve as follows: 

 
1. Description of good performance (purpose, standards and criteria) 
2. Directing to interesting learning tasks such as homework, projects and research. 
3. Provide quality feedback to support students for self-verification purposes. 
4. Allowing the structuring of corrections based on feedbacks 
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5. Clearly determining the contribution of evaluations such as grading, certificate and diploma to learning. 
6. Directing to peer and teacher interaction in terms of communication 
7.Giving importance to self-assessment and reflection in the learning process 
8.Determining optional situations for the ratio of the subject, method and determined criteria in the evaluation 
process 
9.Including students in the assessment process 
10. Supporting the development of students 
11. Positive motivation and orientation towards positive psycholog 
12. Providing feedback for the improvement of learning and teaching processes 

 

CONCLUSION  

Measuring and evaluating the achievement of the educational objectives should be seen as a complementary 
element of the education (National Council Teachers of Mathematics, 2002).  E-evaluation and e-feedback 
take place in the teaching and learning process in line with the rapid changes in information technologies. 

Homework, research, projects, etc. to be given to students. The rules in the beginning of the evaluation process 
(purpose, duration, rules and constraints, how many times will be granted in delivery, how and in what format 
it should be text / audio / picture / video, pptx / pdf / mp4 etc.) It should be clearly stated in an understandable 
way, as if it were a set of rules or a contract. Guiding, motivating and reinforcing feedback can be used in the 
learning-teaching process. In cases where success and competence are noticed, the motivation of the successful 
students can be increased with reinforcers. Praise can be considered as an encouraging part of the evaluation. 
It can also be said that this situation will make teacher-student communication more effective. 

There are studies that the most effective of different types of feedback, including text, audio, video, text video, 
audio video, text and audio video, is perceived as video (Setting, 2009). Although there are many studies on 
the effectiveness of teachers' feedback, it has been observed that peer feedback significantly increases student 
achievement  (Can, 2019; Kılıç, 2019). Feedback varies according to many variables. 

It is seen that e-evaluation processes have many advantages, which are mentioned above, with the effect of 
rapid changes in technology. It is important to benefit from these advantages in teaching processes. Feedback; 
It is of great importance among the tools teachers use to direct learners to predetermined learning goals and 
behaviors. Gibbs and Simpson (2004) feedbacks; They talked about the importance of timing and in a way that 
directs the learning process to the goals and behaviors of the learning process at a clear, understandable and 
sufficient level, and in many similar studies, they mentioned the importance of creating a dynamic feedback 
process in order to increase the quality, effectiveness and efficiency of the learning process.  Likewise, Mason 
and Burining (2001) stated that feedbacks can make changes on the mental activities of the student during the 
learning phase, and support the creation of new strategies.  In this way, learners can see how close they can get 
to goals and behaviors with their newly created or improved perspectives. 

Until recently, it was necessary to make some calculations, analyzes and spend time to make formative 
evaluation in the evaluation process, while the feedback and evaluation process can be carried out at the same 
time thanks to the technological developments in information systems. Information technologies have made 
the process much faster in the evaluation processes for monitoring and shaping, and timely feedback is very 
useful in seeing the mistakes and deficiencies of the students, increasing their motivation, and ensuring the 
repetition and permanence of what has been learned. 

SUGGESTIONS 

Teachers, who are in a guiding position in the learning process, should use the feedbacks effectively. 
Difficulties are encountered in controlling the evaluation process, especially in the evaluation of large groups. 
In these and similar situations, assigning research, projects, homework to learning groups with individual 
projects can provide success in achieving learning goals and behaviors.  

The use of short-answer questions can be increased, and in blank-filling-type questions, students can be 
designed to answer by using their existing knowledge. Since the duration of the test can be determined as a 
whole, time limitations can be made for the question items. During the exam, individual questions can be 
shown to the student one by one. Returning to the answered or left blank question can be blocked. Option 
choices can be made randomly, that is, to appear in a different order to the students. The exam plan can be 
requested from the student in the form of solving the questions and taking pictures and uploading them to the 
exam system, or they can be asked to take their own video during the exam and upload them as a file attachment 
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to the exam system. An exam similar to the traditionally used notebook book open application can be done, in 
this case, after the question is given, the student can make the research and upload the work requested from 
him to the exam system in a certain period of time. In such exams, students should be informed about how to 
do the work and how to submit it with rubrics previously tabulated. In word processing applications, it can be 
used in the feedback process by making changes such as explanation, correction, highlighting, and 
phosphorylation. Courses, in-service trainings and seminars can be organized to provide technological literacy 
to teachers and candidates. Learning analytics can be used to reveal the interactions of students during the 
course process. 

Discussion forums / mediums can be used in the assessment and evaluation process. Similar to homework, 
projects and researches, it would be appropriate to plan discussion questions in accordance with previously 
determined goals and behaviors and to provide information about the evaluation process (such as tabulated 
rubric) to be formed at the beginning. Reinforcement-based approaches in the communication process can 
ensure a high level of interaction with the student. Questions, approved issues, and positive feedback should 
be reported to the student in the discussion forums. Students' criticism and positive evaluations of each other's 
work can also be considered. 

In the use of questions in the test, similar questions should be used by grouping. Visuals and texts should not 
be used arbitrarily, as the use of visuals and text in the creation of questions should be used in situations where 
the student can use his knowledge and have an effect on solving the question in order to measure the student's 
achievements. Good questions should be as short as possible, concise, and consist of questions that can measure 
the behavior you want to measure without mixing variables, spoiling validity, and distracting the student. It 
will be appropriate to give feedbacks to all students participating in the assessment after the exam application 
is completed. 

Feedback pools can be created by making groupings for each question. For each question, in case of an error, 
the feedback in the pool can be forwarded to the student who made the error by pulling the feedback directly 
from the database in which the pool is located, as the error occurs. 

In this case, when the homework, projects and tasks related to the questions that have been answered incorrectly 
are coded in the functions of programming in a way that is specific to each item, automatic feedback about the 
question made incorrectly can be sent to the group one by one for each item. 
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ÖZET 
Tüm dünyayla beraber Türkiye’nin de aciliyeti sanatı bir lüks sanmaktan uzaklaşmaktır. Siyasetin kuraklığının, 
açmazlarının, beraber yaşama amaç ve iradesinden uzaklaşmasının en derinde yatan sebebi, toplumda sanatsal 

olana dair aşinalığın, alışkanlığın/kültürün, takdirin zayıflamasıdır. Konvansiyonel veya geleneksel 

kategorilerin silikleştiği, kesiştiği ve kimi zaman da -belli şartlar altında- ortadan kalktığı günümüzde, bu daha 
da belirginleşmiştir. Alışılmış kategorilerin silikleşmesi veya anlatı gücünün azalması küreselleşmenin başlıca 

tezahürlerindendir. Sanatı ve siyaseti ayrı ayrı ele almak elbette mümkündür; ve fakat, bu nihayetinde analitik 

bir ayrımdır. İnsanların gerçeğinde ve günlük pratiğinde tamamen ayrılamazlar. Sanat hayata dairdir çünkü. 
Küreselleşmenin bugünkü aşaması, modernist ayrımların/kategorilerin kavramsal bagajını hızla boşa 
çıkarmakta. Bu pratikte de karmaşa demek. ‘Sanat’ ile ‘Siyaset’ de, giderek silikleşen bir ayrım. Bu ilk etapta 

kulağa biraz çelişkili gibi gelse de; yakından baktığımızda, birinin cılızlaştırılmasının diğerini de epey 

yıprattığını görüyoruz. Halkın sanat ve sanatçıyla olan teması, yaşama beceri ve pratiklerimizi besler. Devlet 
Tiyatrolarının Anadolu’yu gezen turneleri, ışıldayan ufuk turlarıydı. Lale Oraloğlu’nu ve diğer kıymetli 

sanatçılarımızı, ebeveynlerinin heyecanla ve takdirle andığı bir ailenin ferdi olarak yetişmek farklı bir kulvardı 

yeni nesiller için. Artık sanat-siyaset devinimi farklı bir aşamada. Aradan geçen zamanda pek tabiiki sosyoloji 
ve teknoloji değişti. Internet, sanatın ve siyasetin yapılış mecrasını, finansmanını ve yöntemlerini derinden 

etkiledi. Ama burada önemli olan husus, sanat ile siyasetin aslında hiçbir zaman tamamen ayrı konular 

olmadığıdır. Kimi zaman birbirinin içine yuvalanarak kimi zamansa birbirlerini kemirerek, oyarak birlikte 
devinmişlerdir. 21.Yüzyılın aciliyeti, sanat ve siyasetin çift-gerektirirliğini hatırlamaktır. Çift-gerektirirlik, biri 
olmadan diğerinin olamayacağıdır. Sanatın ve siyasetin birbirini karşılıklı şekillendirdiği gerçeğine işaret eder. 

Sanat da, siyaset de, hayatı hergün yeniden ve beraberce kurgulamaktadırlar. O nedenledir ki aciliyet, ‘sanat 

veya siyaset’ değil; ‘sanat ve siyaset’ veya ‘sanat-siyaset’tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sanat, Siyaset, Küreselleşme, Post-modernizm 
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THE BICONDITIONALITY OF ART-POLITICS 
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ABSTRACT 
Since aesthetics is a set of principles concerned with nature and appreciation of beauty, it transforms and feeds 
the human soul and mind so as to ameliorate the human condition. Yet, the reverse is also true: absence of 
aesthetics, especially in the activities of politicians, exacerbate the human condition even more. Thus, a feel 
for beauty of the living beings -plant, animal or human- comes from experiencing art. A feel and appreciation 
for beauty of animate beings brings about an enlightenment of human consciousness. Since art is about having 
or cultivating a culture for beauty, it is an endeavour that forms a particular mind-set and a breeze of soul that 
brings about anti-violence through acceptance, if not love. That is a mode of existence where one is socialized 
into learning and acquiring it in time by means of getting exposed to differents forms of beauty/art-work. Lofty 
as it may sound, it is not unrealistic though. Such a consistent exposure may inculcate individuals with keen 
eyes that see and appreciate the artful/beautiful in everything.  
Such a social conditioning can only be realised via societal familiarity with and appreciation of art and the 
artful in every sector and moment of any job or occupation undertaken in daily happenstances. The glue and 
fabric of such social conditioning is exposure to anything and everything that is artful. ‘Artful’ means the 

acknowledgment and appreciation of the beauty of nature and all living beings. Anything artful or any artful 
touch, be it a lively and moving speech of a politician or a song, or a single flower on the street  provides 
spiritual wherewithal for the laymen.  
 
Keywords: Art, Politics, Globalization, Post-Modernism 

 

THE BICONDITIONALITY OF ART-POLITICS  

It is high time to correct the falsehood that art is a luxury. The fact of the matter is that art is actually a necessity 

without which politics are remarkably empoverished. It is all the more urgent to correct that falsehood in our 

current era owing to the pressures of globalization. Art is not distinct from life at large because art is life at our 

mirroring-minds. As such, it is not separate from politics. Both politics and art are about designing how we 

live. Figuring out problems and implementing response policies constitutes the most fundamental activities of 

that design. Both art and politics are the processes through which we humans shape life. Indeed, this is exactly 

the commonality where art and politics meet. However, the reason why politics all around the world has 

become lowly and insensitive to the demands of the citizens, and the reason why politics remains helplessly 

uncreative in solving local, national, regional and global problems is the contemporary absence of aesthetics 

in our societies. 

 

Since aesthetics is a set of principles concerned with nature and appreciation of beauty, it transforms and feeds 

the human soul and mind so as to ameliorate the human condition. Yet, the reverse is also true: absence of 

aesthetics, especially in the activities of politicians, exacerbate the human condition even more. Thus, a feel 

for beauty of the living beings -plant, animal or human- comes from experiencing art. A feel and appreciation 

for beauty of animate beings brings about an enlightenment of human consciousness. Since art is about having 

or cultivating a culture for beauty, it is an endeavour that forms a particular mind-set and a breeze of soul that 

brings about anti-violence through acceptance, if not love. That is a mode of existence where one is socialized 

into learning and acquiring it in time by means of getting exposed to differents forms of beauty/art-work. Lofty 
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as it may sound, it is not unrealistic though. Such a consistent exposure may inculcate individuals with keen 

eyes that see and appreciate the artful/beautiful in everything.  

Such a social conditioning can only be realised via societal familiarity with and appreciation of art and the 

artful in every sector and moment of any job or occupation undertaken in daily happenstances. The glue and 

fabric of such social conditioning is exposure to anything and everything that is artful. ‘Artful’ means the 

acknowledgment and appreciation of the beauty of nature and all living beings. Anything artful or any artful 

touch, be it a lively and moving speech of a politician or a song, or a single flower on the street  provides 

spiritual wherewithal for the laymen.  

 

Appreciation of beauty in anything we experience is not only about intellect, but also morality and norms. It is 

about the right of others to exist independent of what we want them to do or not to do. Art, indirectly but 

nevertheless effectively, enlightens all voters and politicians alike by helping and encouraging them to question 

self-anointed or socially acceptedd extant outlooks on any issue-area. This originates from the inner working 

mechanism of art, which inculcates peaceful coexistence and respect for ‘the other’ whether that other is a tree, 

forest, an environmental problem or a group of people deemed hostile. Hence, art is not only about the intellect, 

but also about aesthetics, morality. and self-criticism. This is how art and artists bring forth ways and means 

to make us notice and grasp our basic motivations and self-engineered internal obstacles that in turn create 

political problems with ‘others’. We not only come to see the othering process through which we demonize 

others, but also through art, we come to ‘feel’ what we do. That is exactly where artists are brilliant: in making 

us to remember that we are all human beings after all. 

 

Art, much as politics does, creates a process through which we devise and design solutions to problems of 

othering. At each and every facet and sector of our everyday activities, art and politics coexist and they inter-

are. Inter-are; that is, they cannot be separated from one another for artful humanism and the appreciation of 

peaceful coexistence with others is inevitable for the successful conduct of domestic and international politics. 

Unconscionable and cruel wars are the result of uncultivated minds that are restless even with the ideas of 

peace and cooperation. This is exactly why it is critically determinative for all nations and states to avoid living 

artless. The 21st century challenge for the whole peoples of the world is to resuscitate the will and beauty of 

living together without putting up a fight or war against one another. Artful politics and political art help 

achieve that. 

 

The need to avoid living artless in any field, job or walk of life has become more apparent today especially 

when conventional or traditional categories have faded, intersected and sometimes disappeared altogether 

under globalization. The declining conceptual and narrative power of modernist terms that are binarily 

oppositonal do not help achieve peace between either gangs in streets or among groups in international fora. 

The distinction between art and politics is such a faint distiction in our day. Although this may sound 

contradictory in the first place,  when looked closely, we observe that under-performance of one wears out the 

other. As this is the case, politics must be the art of solving our problems without resort to war. Anti-violence 

is the quintessential element that makes politics better. If we are to prefer dialogue and negotiation over 
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warfare, law over chaos, morality or ethics over arbitrariness, then politics should be artful to achieve it. Politics 

can only become artful if and only if beauty of human life is appreciated in the conduct of politics. 

Concurrently, that would be a political process where ultra egotism is eliminated. Art (through the inculcation 

of the sanctity of human life) instills politicians, civil society and voters alike with a certain bit of pacifism/anti-

violence and alturism. 

 

That said, an embodiment might be provided with a real-world experience from the field: The public's contact 

with art and artists improves our ability to live a happier life. Devlet Tiyatroları Turneleri/the Turkish State 

Theaters Tours that travel to Anatolian cities during the second part of the 20th century Turkey were the 

glittering horizons for the common men and women at the behest of lesser developed inner lands of the country. 

As younger members of their families in which parents appreciate Lale Oraloglu and other precious artists with 

excitement, theaters constituted a different lane for the new generations to grow up along. The inseparable 

couple of art and politics, in enabling each other can also be refered to as ‘art-politics’, and much time has 

passed since Devlet Tiyatroları/Turkish State Theater campaigns toured and  enriched the Anatolian heartland. 

Art-politics had a different time-space configuration back then. It is at a different stage now. In the intervening 

time, that is when we embark upon the beginnings of the 2000s, sociology and technology have changed. The 

Internet has deeply influenced the space where art and politics are made and financed. However, what is 

significant here is that art and politics have never really become completely separate from one another. 

Sometimes they nested inside each other and sometimes they, so to speak, erode and maim one another by 

biting and carving each other out.  

 

The inseparable biconditionality of art-politics, which is often ignored in the 21st Century, urgently needs to 

be addressed because the modernist conception that art and politics are distinct does not correspond to our day. 

Such distinction purges politics of aesthetic feelings without which one cannot easily appreciate the beauty 

and sanctity of all humans’ right to live. Put differently, artful politics or politics infused with the artful spirit 

of humanism makes room for peace-making. Thus, art-politics has a freedom dimension. Another dimension 

demostrates itself via rhetoric. Eloquence, skill, tact and lyrical addresses, enables sophisticated policies to be 

crafted and commnicated efffectively. When political discourses do not overlap the discourses of art, the art of 

speech is also lost - the effective expression and the anti-violence agenda go down together with it. 

 

Still another and related dimension is technology-driven dynamics of time-space where art-politics is carried 

out. No matter how much we resist today's digital technologies, in a world where it is increasingly evolving 

into a cyber universe, a global digital culture has been created. This culture has also created a common language 

with images. As in many branches of art, theatre has been affected by this. To reiterate for the sake of emphasis 

and significance, the physical mobile Anatolian tours of Lale Oraloglu and his dear friends have been replaced 

today by virtual Anatolian touring. Politics and art can undoubtedly be considered and evaluated separately 

though. However, this is just an analytical distinction in our minds. The real world application on the ground 

does not see a separation between the two. The complementariness of the art and politics in reciprocally 

enabling themselves to exist in the very first place reminds us how important their coexistence has become. 
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This is one of the manifestations of the postmodern practices of life. Art-politics reimagines and reproduces 

life each and every day. Art-politics starts each new day with a new production (discourse) and offers this 

production to consumption. This union has to carry out a new production every day due to globalization without 

repeating the previous one. If the inseparable union of art-politics is forced to work separately, it will quickly 

drawdown and exacerbate politics.  
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KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİ İLE 

ÜRETİLMİŞ YUMURTALARA YÖNELİK TÜKETİCİLERİN SAHİP OLDUĞU FARKINDALIK 

VE TÜKETİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş il merkezinde alternatif üretim teknikleriyle üretilen tavuk 
yumurtalarına yönelik tüketici tercihleri, tüketimde etkili olan faktörler ve farkındalık düzeylerinin 

belirlenmesidir. Bu amaçla; 384 tüketiciyle anket yapılmıştır. Buna göre; bireylerin %97,1’i yumurta 

tüketmekte olup hanede haftalık tüketilen yumurta miktarı ise yaklaşık 20 adettir. Tüketicilerin %53,4’ü 

yumurta üretim yöntemlerinden haberdar olduğunu ifade ederken, %62,5’i yumurtanın üzerinde yer alan 
yetiştirme kodlarını bilmediğini belirtmişlerdir. Bireylerin en çok tükettiği yumurta çeşidi ise köy 

yumurtasıdır. Yapılan t testi sonucuna göre erkeklerin kadınlara oranla daha fazla yumurta tükettiği tespit 

edilmiştir (p<0.05). Ki-kare testine göre tüketicilerin yumurta yetiştirme kodlarını bilmesinde, ailedeki gelirin 
önemli bir faktör olduğu belirlendi (p<0.05). Ayrıca tüketicilerin alternatif yöntemlerle üretilmiş yumurtalar 

arasındaki farklılıkların neler olduğu hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığı tespit edildi. Tanıtım, 

bilinçlendirme ve yumurta tüketiminin arttırılmasına yönelik çalışmalara önem verilmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Yumurta, Alternatif üretim, Tüketim, Kahramanmaraş 
 

CONSUMER AWARENESS OF EGGS PRODUCED WITH ALTERNATIVE PRODUCTION 
METHODS AND DETECTION OF FACTORS THAT ARE EFFECTIVE IN COMSUMPTION IN 

KAHRAMANMARAŞ PROVINCIAL CENTER 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study; consumer preferences for chicken eggs, produced with alternative production 
techniques, factors and awareness levels that are effective in comsumption in Kahramanmaraş city center are 
aimed is determined. For this purpose; surveyed  384 consumers. Accordingly, 97.1% of individuals consume 
eggs and the amount of eggs consumed weekly in the household is about 20 pieces. While 53.4% of consumers 
stated that they were aware of egg production methods, 62.5% of them do not know the cultivation codes on 
the egg. The egg variety that individuals consume the most is the village egg. According to the t-test, it was 
determined that men consumed more eggs than women  (p<0.05).  Ki-kare test found that income in the family 
was an important factor in consumers knowledge of egg cultivation codes  (p<0.05).  In addition, it was 
determined that consumers do not have detailed information about what the differences are between eggs 
produced by alternative methods. It has been concluded that studies aimed at promoting, raising awareness and 
increasing egg consumption should be given importance. 
 
Keywords: Egg, Alternative production, Consumption, Kahramanmaraş 
 

GİRİŞ  

Yumurta; yeryüzünde anne sütünden sonra insan vücudunun gereksinim duyduğu birçok besin maddesini 
bünyesinde barındıran besin değerince zengin, ucuz, her coğrafyada rahatlıkla üretilen ve kolayca pişirilebilen 

lezzetli bir gıdadır. Bu besin, gıda sanayisinde birçok nihai ürünün hammaddesi olabilme potansiyeline sahiptir 
(Şamlı ve Okur, 2016; Tayar ve Yıbar, 2013). Hayvansal kaynaklı gıda ürünü olan yumurta; kolay sindirilmesi, 

yeterli düzeyde aminoasit içermesi ve sahip olduğu proteinin vücut tarafından tamamının kullanılabilmesi bu 
proteini diğerlerinden daha üstün kılmaktadır (Tayar ve Yıbar, 2013).  Yum-Bir 2018 verilerine göre; Çin, 

https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/the
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/purpose
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/of
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/this
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/study
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/for
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/this
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/purpose
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/alternative_1
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/production
https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/consumption
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Japonya, Rusya gibi ülkeler tüketimde önemli bir paya sahiptir. Üretimde ise Asya kıtası öne çıkmakta olup 

ülkeler bazında ise Çin, ABD, Hindistan ilk sıralarda yer almaktadır (Yum-Bir, 2018).  Türkiye’de tavuk 

yumurtası üretimi 2019 yılında 1,2 milyon ton (19,9 milyar adet) olduğu ve kişi başına yumurta tüketimi 191 
adet/kişi olarak belirlenmiştir. TÜİK (2021) verilerine göre yumurta üretimi Tablo 1.’de verilmiştir. Buna göre, 

Ocak- Mart 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %3,9 oranında 

azalmıştır. 

Tablo 1.  Tavuk yumurtası üretim miktarı, Ocak-Mart 2021 ( TÜİK, 2021). 

Tavuk yumurtası üretim miktarı,  Ocak-Mart 2021 
Ocak-Mart 2020 2021 Değişim (%) 
Tavuk yumurtası (bin adet) 5 103 425 4 902 738 -3,9 

 

Avrupa birliği ülkelerinde ağırlıklı olarak zenginleştirilmiş kafes yöntemi kullanılmaktadır (Yum-Bir, 2018). 
Avrupa Birliği’nin aldığı kararlar doğrultusunda 2012 yılı itibariyle konvensiyonel (geleneksel) kafes 

sistemleri yasaklanmış ve yumurta tavukçuluğunda alternatif (kafessiz) sistemlerin kullanılması 
öngörülmüştür. 22 Kasım 2014 tarihli “yumurtacı tavukların korunmasına yönelik”  yönetmelikle mevcut 
kafeslerin yerini zenginleştirilmiş kafes sistemi almıştır.  

Buna göre, 2023 yılı itibariyle zenginleştirilmemiş kafes yöntemiyle yumurta üretimi yapılmayacaktır.  
Zenginleştirilmiş kafes yönteminde bir tavuk için en az 550 cm2’lik alan yeterli sayıda altlık, folluk, suluk ve 

yemliklerin bulunduğu bir üretim yöntemidir. Böylece hayvan refahı için gerekli koşullar sağlanmış olur  

(Tekin ark.,  2019; Şamlı ve Okur, 2016; Anonim, 2014b). Yumurta tebliği üzerinde 2017 yılında yapılan 
revizyon ile A sınıfı (sofralık, taze) yumurtaların kabuğuna yetiştirme yönteminin kodlanması, ayrıca 

yumurtanın etiketlenmesi, kalite ve ağırlık gibi özellikleri değerlendirilerek sınıflandırılması zorunlu hale 

getirilmiştir (Tekin ve ark., 2019; Anonim, 2014b). A sınıfı yumurtaların üzerinde belirtilen kodlarda üretim 
yöntemi, yumurtlama tarihi, menşei ve üretim işletmesi belirtilmektedir (Örneğin; 2UK12345).  Üretim 

yöntemini belirten tek basamaklı sayı en başta yer almakta olup 0 organik, 1 gezen, 2 tünekli sistem, 3 
zenginleştirilmiş kafes şeklinde ifade edilir (Şamlı ve Okur, 2016; Anonim, 2014b). 

 Yumurta; kabuklu, dondurulmuş, sıvı ve toz halinde de üretilmekte olup toz yumurtanın elde edilebilmesi için 

homojenize edilen yumurta içi asitlendirilir. Dondurulmuş yumurta, homojenize olan yumurta sarısı ve beyazı 

ayrı şekilde pastörize edilir ve böylece uzun bir süre bozulmadan tüketilebilir. Yumurtalar kalite bakımından 
A (taze, sofralık) ve B (ikinci kalite veya endüstriyel yumurta) sınıfı olmak üzere ikiye ayrılır. B sınıfı 

yumurtalar insan tüketimi için uygun değildir. Bu yüzden gıda sanayisinde veya başka sanayi kollarında 

kullanılmaktadır (Şamlı ve Okur, 2016; Karaş Duman, 2015).  

 Türkiye’de tarımsal ve hayvansal üretimde birçok alternatif üretim tekniği kullanılmaktadır. Sağlıklı ve çevre 

dostu gıda ile beslenmeye önem gösteren tüketiciler sadece ticari amaçla üretilen gıdalar yerine organik 

yöntemlerle üretilmiş gıdalara yönelmektedirler (Miran ve ark., 2016; Kızıloğlu ve ark., 2013). Davies ve ark. 
(1995) ise tüketicinin yaşı ile organik ürün tercih etme ve satın alma davranışları arasında doğrusal bir ilişki 

olduğunu belirtmektedirler. Organik yumurta; sertifikalı yemlerle beslenen, serbest gezen, barındığı ortama 

önem gösterilen, GDO kullanılmadan ve bakanlık tarafından geçerli olan yönetmeliklere uygun şekilde üretilen 
sertifikalı yumurtalardır. Bu yumurtaların paketleri üzerinde özel etiketler bulunmaktadır. Bu etiketlerin 

bulunmadığı yumurtalar organik değildir (Kutluay, 2019; Şamlı ve Okur, 2016). Gezen tavuk yumurtası (free-
range) kavramı, tavukların geceleri kapalı alanda bulundukları, gündüz ise dışarıda dolaşmaları sağlanan yeşil 
alanların bulunduğu bir sistemdir (Yenilmez ve Uruk, 2016). Yani tavuğun hangi yem veya besinlerle 

beslendiğine dair bilgi içermemekte olup sadece tavuğun sürekli kafeste veya kümeste tutulmadığını belirtir. 

Bu nedenle gezen bir tavuktan elde edilen yumurta organik olmayabilir. Kafes yumurtası, yaşamını dışarı 

çıkmadan devam ettiren tavuklardan elde edilen yumurtalardır. Köy tavuğu ise özgürdür ve doğal yemle 
beslenir (Şamlı ve Okur, 2016). Tüketicilerin zihninde oluşan kaygılar gıda tüketim tercihlerini 

farklılaştırmaya başlamıştır. Bu farklılaşma tüketicileri daha sağlıklı ve kaliteli ürünleri tercih etmeye sevk 

etmiştir (Grunert 2002; Roosen 2003; Ustaahmetoğlu ve Toklu 2015). 

Bu çalışmada; tüketicilerin Kahramanmaraş il merkezinde alternatif üretim (organik, gezen, köy, kafes) 

teknikleriyle üretilmiş tavuk yumurtasına yönelik tercihleri, tüketimde etkili olan faktörlerin belirlenmesi, 
üretim tekniklerinin bilme durumu ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METHOD  

Materyal  

Araştırmanın materyalleri, 2020 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Kahramanmaraş il merkezinde 384 

tüketiciyle yapılan anketlerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Ankete katılanların sosyo-ekonomik ve 
demografik özellikleri, ailelerin yumurta tüketim miktarı, yumurta satın alma tercihleri, üretim yöntemlerini 
bilme durumları, tüketmeyi tercih ettikleri yumurta çeşitlerine yönelik çeşitli sorular yöneltilmiştir. Elde edilen 

verilerin analizinde Descriptive Statistics, Ki-Kare ve t testi kullanılmıştır (Kalaycı, 2017).  

Yöntem  

Araştırmanın örnek hacmi “Oransal Örnekleme Yöntemi” ile hesaplanmıştır. 

  

 

 = Oranın Varyansı 
n: Örnek hacmi 
N: Anakitle 
p: Oran (maksimum örnek hacmine ulaşmak amacıyla p= 0.5 alınmıştır.) 

Formülde; n: Örnek büyüklüğü, N: Popülasyondaki işletme sayısı, σ2
p: Oranın varyansı, r: Ortalamadan sapma 

(%5), Z /2: z cetvel değeri (1.96), p: İşletme sayısının popülasyondaki oranını göstermektedir (Miran,  2013; 
Oğuz ve Karakayacı, 2017). 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kahramanmaraş il merkezinde gerçekleştirilen bu çalışmada;  ankete katılan bireylerin sosyo-demografik ve 
sosyo-ekonomik özellikleri Tablo 2.'de verilmiştir.  Buna göre; tüketicilerin yaş ortalamaları 37,64 yıl,  hane 

halkı birey sayısı ortalama 4.18/kişi, hanede yaşayan çocuk sayısı ise ortalama 1.98/kişi olarak tespit edilmiştir. 
Ailede çalışan sayısı ortalama 1,32 kişi, tüketicilerin gelir düzeyleri 1000 TL/ay ile 30.000 TL/ay arasında 

dağılım göstermiştir. Ayrıca ankete katılanların ortalama gelir düzeyleri 6156.44 TL/ay olarak tespit edilmiştir. 
Hane halkının ortalama gıda harcaması 1500.60 TL/ay olarak bulunmuştur. 

Tablo 2. Tüketicilerin sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri 

 

 

Bireyler ve eşlerinin eğitim durumu, cinsiyet ve medeni durumları ile ilgili sosyo-demoğrafik özellikleri ise 

%65,1’i üniversite mezunu, %34,9’u ise üniversite mezunu olmayanlardan oluşmaktadır.  Ayrıca tüketicilerin 

%43’ü kadın, % 57’si erkek olup, % 21,6’sı bekâr, %78,4’ünün ise evlidir (Tablo 3). 

Tablo 3. Tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri 

2
xp

 Ortalama                   Standart sapma 
Yaş (Yıl)    37,64         11,13 
Hane halkı ( Birey sayısı)    4,18                         1,45 
Hanede yaşayan çocuk sayısı    1,98                         1,36 
Ailede çalışan sayısı    1,32                         0,576 
Ailenin toplam geliri (TL/ay)    6156,44                         15515,49 
Toplam gıda harcaması    1,500,60                         1000,65 

  Değişkenler  Frekanslar % 
Bireyin eğitim 

durumu  
Üniversite mezunu olmayan 
Üniversite mezunu olan 

134 
250 

34.9 
65.1 

2
ˆ

(1 )
( 1) (1 )

xp

Np pn
N p p
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Aytop ve Işık (2020) çalışmasında; tüketicilerin %96.31’inin yumurta tükettiğini belirtmektedir. Bu çalışmada 

ise ankete katılan bireylerin % 97,1’i yumurta tükettiği, %2.9’u ise yumurta tüketmediği tespit edilmiştir 
(Tablo 4).   

Tablo 4. Yumurta tüketim tercihleri   

Yumurta tüketim durumu Frekans % 
Hayır  
Evet 
Toplam 

11 
372 
383 

2,9 
97,1 
100 

 

Yine ankete katılan bireylerin haftada tükettiği yumurta miktarı ortalama 6 adet/hafta olup ailenin tükettiği 
yumurta miktarı ise ortalama 20 adet/hafta’dır (Tablo 5).  

 

 

Tablo 5. Yumurta tüketim miktarı 

Tüketim miktarı      Ortalama Standart sapma 
Bireyin tükettiği yumurta miktarı  (adet/hafta) 6,05 3,852 
Ailenin tükettiği yumurta miktarı (adet/hafta) 20,05  11,771 

 

Bireylerin yumurta satın alırken tercihlerinde etkili olan faktörlerin yorumlanmasında kullanılan skala; 0,00-
1,49 arası hiç önemli değil, 1,50-2,49 az önemli, 2,50-3,49 arası orta derece önemli, 3,50-4,49 arası oldukça 

önemli, 4,50-5,00 arası tamamen önemli şeklinde tanımlanmıştır (Tablo. 6). Şanlıurfa ilinde yapılan çalışmada 

tüketicilerin büyük çoğunluğu kabuk rengi beyaz olan yumurtayı tercih etmekte olup bununla birlikte gelir 
düzeyi ve yumurta renk tercihi arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna varmışlardır(Çelik ve Şengül, 2001). 

Uşak ilinde yapılan çalışmada, tüketiciler çoğunlukla M boy yumurta tüketmekte olup yumurta tüketim 

tercihleri arasında etkili olan en önemli faktörü; kalite olarak belirlemişlerdir (Parlakay ve ark., 2017).  

Durmuş ve ark.(2007) ise çalışmasında kabuk rengi tüketicinin yumurta tercihinde etkili olup %59,6’sı 

kahverengi yumurtayı, 19,9’u beyaz yumurtayı alırken, geriye kalan bireyler ise kabuk renginin önemli 
olmadığını belirtmişlerdir. Araştırma bulgularımıza göre tüketiciler için kabuk rengi ve büyüklüğün orta 
düzeyde önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aytop ve Işık (2020) ise, Gaziantep ilindeki tüketicilerin 
%55,60’ı hem markalı hem markasız yumurta tüketebileceklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte yumurta 

satın alırken dikkat ettikleri faktörlerin başında sağlıklı olması gelirken sonrasında ise sırasıyla; üretim tarihi, 
tazeliği ve tadın etkili olduğu belirtmektedirler. Bu çalışmada ise, yumurtanın; güvenilirliği, üretim ve son 

kullanma tarihi tamamen önemli kriterler iken, sertifika/logo, ambalaj, marka ve üretim şekli ise oldukça 

önemli kriterlerdir (Tablo 6). 

Tablo 6. Tüketicilerin yumurta alırken etkili olan beklenti kriterleri. 

Beklenti Kriterleri   Ortalama Standart sapma 
Güvenirlilik  4,54 0,780 
Büyüklük (XL, L, M, S) 3,49 1,144 

Toplam 384            100 
Eş eğitim 

durumu 
Üniversite mezunu olmayan 

Üniversite mezunu olan 
Toplam 

65 
78 
143 

45.5 
55.5 
100 

Cinsiyet  Kadın 165 43 
Erkek 219 57 

Toplam 384 100 
Medeni 
durum 

Bekar 83 21.6 
Evli 301 78.4 

Toplam 384 100 
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Kabuk rengi 2,99 1,370 
Ürünün görüntüsü 4,12 1,186 
Üretim şekli (organik, kafes, köy) 3,69 1,299 
Marka  3,69 1,299 
Fiyat  3,68 1,245 
Ambalajlı olması 3,91 1,254 
Üretim ve son kullanma tarihi 4,78 0,632 
Üretim yöntemine yönelik 
sertifika/logo 

 4,12 1,186 

0,00-1,49 arası hiç önemli değil, 1,50-2,49 az önemli, 2,50-3,49 arası orta derece önemli, 3,50-4,49 arası oldukça önemli, 4,50-5.00 
arası tamamen önemli 

Ertop (2019), İzmir ilinde yaptığı çalışmasında ise tüketicilerin yaklaşık %76’sının üretim yöntemlerinden 

haberlerinin olduğu belirtmektedir. Bu çalışmada ise ankete katılan bireylerin %53,4’ü yumurta üretim 
yöntemlerinden haberdar olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 7). 

Tablo 7. Tüketicilerin yumurta üretim yöntemlerinden haberdar olma durumu. 

Üretim yöntemlerinden haberdar olma durumu   Frekans                       % 
Hayır      177                          46,6 
Evet 
Toplam  

     203                          53,4 
     380                          100 

 

Tablo 8.’de bireylerin organik, gezen, kafes ve köy yumurtası gibi kavramlarla ilgili bilgi düzeyleri ortaya 
konulmaktadır. Tüketicilerin organik yumurta kavramıyla ilgili bilgi düzeyleri ise;  %47,6’sı “duydum 

hakkında çok az şey biliyorum”, %26,3’ü “duydum hakkında çok şey biliyorum”, %26,1’i ise “duydum 

hakkında hiç bilgim yok” şeklinde ifade etmişlerdir. Tüketicilerin gezen yumurta kavramıyla ilgili bilgi 
düzeyleri incelendiğinde %45,3’ü “duydum hakkında çok az şey biliyorum”, %31,3’ü duydum hakkında çok 

şey biliyorum”, %23,4’ü ise “duydum ama hakkında hiç bilgim yok” şeklinde belirtmişlerdir. 

Tablo 8. Tüketicilerin yumurta üretim yöntemleriyle ilgili bilgi düzeyleri 

Organik yumurta ile ilgili bilgi 
düzeyi 

Frekans % 

Duydum ama hakkında hiç bilgim yok 99 26,1 
Duydum hakkında çok az şey 

biliyorum 
181 47,6 

Duydum hakkında çok şey biliyorum 100 26,3 
Toplam  380       100 
Gezen yumurta ile ilgili bilgi düzeyi  Frekans % 
Duydum ama hakkında hiç bilgim yok 89 23,4 
Duydum hakkında çok az şey 

biliyorum 
172 45,3 

Duydum hakkında çok şey biliyorum 
Toplam  

119 
380 

31,3 
100 

Kafes (çiftlik) yumurtası ile ilgili 

bilgi düzeyi 
Frekans  % 

Duydum ama hakkında hiç bilgim yok 
Duydum hakkında çok az şey 

biliyorum 
Duydum hakkında çok şey biliyorum 
Toplam 

104 
175 
101 
380 

27,4 
46,1 
26,6 
100 

Köy yumurtası kavramıyla ile ilgili 

bilgi düzeyi 
Frekans  % 

Duydum ama hakkında hiç bilgim yok 
Duydum hakkında çok az şey 
biliyorum 
Duydum hakkında çok şey biliyorum 

25 
 

127 
 

6,6 
 

33,5 
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Toplam 

227 
 

379 

59,9 
 

100 
 

Kafes (çiftlik) yumurtasını tüketicilerin %46,1 “duydum hakkında çok az şey biliyorum”, % 27,4’ü “duydum 

ama hakkında hiç bilgim yok”, %26,6’sı ise “duydum hakkında çok şey biliyorum” olarak belirmişlerdir. 

Ankete katılan bireylerin %59,9 köy yumurtasını duyduklarını ve hakkında çok şey bildiklerini ifade 
etmişlerdir. Tüketicilerin %33,5’i söz konusu kavramı duyduklarını, ancak hakkında çok az şey bildiklerini 

%6,6’sı ise köy yumurtası kavramını duyduğunu ancak hakkında hiç bilgisi olmadığı şeklinde belirtmiştir 

(Tablo 8).  

Azak (2018), İzmir ilindeki çalışmasında tüketicilerin %78,7’si kafessiz üretimi bildiğini ifade etmiştir. 

İskender ve Kanbay (2014), üniversite öğrencilerinin yumurta tüketim alışkanlıklarını belirledikleri çalışmada 

öğrencilerin %81,2’si organik yumurtayı bildiğini belirtmektedir. 

Ankete katılan tüketicilerin %62,5’i yumurtanın üzerinde bulunan yetiştirme metodu kodlarının ne anlama 

geldiğini bilmediğini, %37,5’i ise bildiğini ifade etmiştir (Tablo 9). Ertop (2019), İzmir ilinde yaptığı 
çalışmada tüketicilerin yaklaşık % 85’inin yetiştirme yöntemi kodlarını bilmediği sonucuna varmış olup 
bulgularımız ile benzerdir. 

Tablo 9.Tüketicilerin yumurtanın üzerinde yer alan yetiştirme kodlarını bilme durumu. 

Yetiştirme metodu kodlarının 

bilinme durumu 
Frekans  % 

Hayır  240 62,5 
Evet  
Toplam  

144 
384 

37,5 
100 

 

Yine ankete katılan bireylerin %37,2’si en çok köy yumurtasını, % 28,5’i kafes (çiftlik), %20,1’i gezen tavuk 

yumurtasını, %14,1 ise organik sertifikalı yumurta tükettiğini belirtmiş olup tüketicilerin tane olarak aldıkları 

yumurtanın fiyat ortalaması 1 TL olarak koli şeklinde aldıkları yumurtanın fiyat ortalaması ise 17,35 TL 

hesaplanmıştır (Tablo 10). Johnston ve ark. (2011), çalışmalarında katılımcıların yaklaşık %15’inin özel 

yumurta almayı tercih ettiklerini belirtmekte olup bu özel yumurta çeşitlerinin %50’si kafessiz, %28.6’sı ise 

organik yumurtadır. Biemens (2017), çalışmasında tüketiciler hayvan refahı için garanti edilen faydalarına 

rağmen organik olanlar yerine serbest gezen yumurtaları tercih ettiklerini belirlemiştir. 

Tablo 10. Tüketicilerin en çok tükettiği yumurta çeşidi ve fiyatı. 

En çok tüketilen yumurta Frekans                         % 
Organik sertifikalı yumurta 47                                  14,1 
Gezen tavuk yumurtası 67                                  20,1 
Kafes (çiftlik) 95                                 28,5 
Köy yumurtası 124                                37,2 
Toplam 333                                100 

Bireyin aldığı yumurta fiyat ortalaması (adet) Bireyin aldığı yumurta fiyat ortalaması 

(koli) 
1 TL 17,35 TL 

 

 Parlakay ve ark. (2017), Uşak ilinde yaptıkları çalışmada tüketicilerin  % 67,45’inin çiftlik yumurtasını, 
%27,08’i ise köy yumurtası tükettiğini belirlemişlerdir. Bununla birlikte tüketicilerin % 84’ü kafes dışındaki 

yumurtalara ek ödeme yapabileceğini ifade etmişlerdir. 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 340 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

Azak (2018) ise çalışmasında, en çok tercih edilen yumurtanın doğal yumurta olduğunu sonrasında organik 

yumurtanın geldiğini, en az tercih edilenin ise konveksiyonel yöntemlerle üretilen yumurta olduğu belirtmekte 

olup bulgularımız ile benzerdir. Yine yapılan anket sonucunda tüketicilerin büyük çoğunluğunun köy 
yumurtasının ticari yumurtaya tercih edildiğini belirtmektedirler. Bu çalışmada ise tüketicilerin %74,8’i köy 

yumurtasını, %12.2’si organik sertifikalı yumurtayı, % 9’u gezen ve %4,1’i ise kafes (çiftlik) yumurtasını 

tercih ettiğini veya tüketmek istediğini belirtmişlerdir (Tablo 11).  

 

Tablo 11. Tüketicilerin en çok tercih ettikleri veya tüketmek istedikleri yumurta çeşitleri 

En çok tercih edilen veya tüketilmek  Frekans  % 
istenen yumurta 
Organik sertifikalı yumurta 42 12,2 
Gezen tavuk yumurtası 31 9,0 
Kafes (çiftlik) 14 4,1 
Köy yumurtası  258 74,8 
Toplam 345 100 

  

Tüketicilerin %74,3’ü kafes (çiftlik), %12’si organik sertifikalı, %9,6’sı gezen, % 4,1’i ise köy yumurtasını 

tüketmek istemediklerini veya az tüketmeyi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir (Tablo 12). 

Tablo 12. Tüketicilerin en az tercih ettiği veya tüketmek istemediği yumurta çeşitleri. 

En az tercih edilen veya tüketilmek  Frekans                          % 
 istenmeyen yumurta  
Organik sertifikalı yumurta 41     12,0 
Gezen tavuk yumurtası 33      9,6 
Kafes (çiftlik) 254     74,3 
Köy yumurtası 14      4,1 
Toplam 342     100 

 

Gelir gruplarıyla yumurtanın üzerinde bulunan yetiştirme kodlarını bilme durumu arasındaki ilişkiyi incelemek 
için yapılan Ki-Kare testi sonucuna göre; gelir gruplarıyla yumurtanın üzerinde bulunan yetiştirme kodlarını 

bilme durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Gelir durumunun artmasına bağlı 

olarak, yetiştirme metodu kodlarının bilinme durumunun arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 13). 

Tablo 13. Gelir durumu ile yumurtanın üzerinde bulunan yetiştirme kodlarını bilme durumu (%) 

 

Cinsiyet ile yumurta tüketim miktarı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla t testi yapılmıştır. Kadın 

tüketicilerin bir haftada ortalama yumurta tüketim miktarı 5,25 adet bulunmuş olup erkek tüketicilerin ise 

ortalama yumurta tüketim miktarı 6,64 adettir (Tablo14).  

 

 

Değişken  Yumurtanın üzerinde bulunan 

yetiştirme kodlarını bilme durumu 
Ki-Kare 

(P değeri) 
Gelir grup Hayır Evet     Total  

<2500 73,0 27,0 100 9.954 
( 0.007)       2501-5000 61,3 38,7 100 

      5001-0000 54,0 46,0 100 
Toplam 62,4 37,6 100 
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Elde edilen bulgulara göre erkeklerin haftalık yumurta tüketim miktarının kadınların tüketiminden daha fazla 

olduğu anlaşılmış olup yapılan analiz sonucunda cinsiyet faktörü ile yumurta tüketim miktarı arasında anlamlı 

bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır ( P<0.05).  

Tablo 14. Cinsiyet ile yumurta tüketim sıklığı arasındaki ilişki (%). 

Değişken   Bireyin ortalama yumurta tüketim 
miktarı (adet/hafta) 

P değeri t-test 

 
Cinsiyet  

 
 

Kadın 
 

Erkek 0.001 -3.499 

5,25 6,64   
 

Ailedeki birey sayısı ile ailenin haftalık yumurta tüketim miktarı arasındaki ilişki incelendiğinde 1-4 kişilik 

aile ortalama 16,87 adet, 5 ve üzeri aileler ise haftada 24,69 adet yumurta tükettiği belirlenmiştir (Tablo 15). 

Tablo 15. Ailedeki birey sayısı grupları ile ailenin haftalık yumurta tüketim miktarı arasındaki ilişki ( %) 

Değişken  Ailenin haftalık yumurta tüketim miktarı 

(adet/hafta) 
p  değeri t-test 

Aile birey 
grup 

                   1-4 kişi                       5 ve üzeri 
                   16,87                                 24,69 

 
0.000 

 
-6.645 

  
 

 Yapılan analiz sonucuna göre haftalık yumurta tüketimi ve ailedeki birey sayısı arasındaki ilişki anlamlı 

bulunmuştur (P< 0.05).  Parlakay ve ark. (2017), yaptıkları çalışmada 1-3 kişilik ailelerin bir aylık yumurta 

tüketim miktarı 20-30 adet arasında olup, 4-5 kişilik aileler 20-45 adet, 6 ve üzeri kişiden oluşan aileler ise 31-
60 adet yumurta tüketmektedir. Yumurta tüketim miktarı ve ailedeki birey sayısı arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu tespit etmişlerdir  (P< 0.05). Eleroğlu ve ark. (2018), Yozgat ilinde yaptıkları çalışmada ailedeki 

birey sayısı yumurta tüketim miktarının artmasında etkili olmadığını belirlenmiş olup araştırma bulgularımız 

ile benzerdir. 

ÖNERİLER  

Kahramanmaraş il merkezinde alternatif üretim (organik, gezen, köy, kafes) teknikleriyle üretilmiş tavuk 

yumurtasına yönelik tüketici tercihleri, tüketimde etkili olan faktörler ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi 
amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Avrupa Birliği, 2012 yılı itibariyle konvensiyonel (geleneksel) kafes 
sistemlerini yasaklanmıştır. Ayrıca 22 Kasım 2014 tarihli “yumurtacı tavukların korunmasına yönelik” 

yönetmelikle mevcut kafeslerin yerini zenginleştirilmiş kafes sisteminin almasına karar verilmiştir. A sınıfı 

yumurtaların üzerinde belirtilen kodlarda üretim yöntemi, yumurtlama tarihi, menşei ve üretim işletmesinin 

bulunması kararı 2017 yılındaki yumurta tebliği kararının revize edilmesiyle gerçekleştirilmiştir (Tekin ve ark., 
2019; Şamlı ve Okur, 2016; Anonim, 2014b). 

Bu çalışmada ankete katılan bireylerin bir haftada ortalama olarak tükettikleri yumurta miktarı 6 adet/hafta 
olup aileleriyle birlikte tükettikleri yumurta miktarı ise 20 adet/haftadır. Aylık hanehalkı yumurta tüketimi 

ortalama 80,02 adet iken, kişi başına yıllık yumurta tüketimi ortalama 290,04 adet olarak hesaplanmıştır. 

Yumurta gibi beslenmenin temelini oluşturan bir gıda maddesinin tüketimini arttırmak için hem çocuk hem de 
yetişkinleri kapsayacak ülke bazında projelerin uygulanması söz konusu olmalıdır.  Örneğin çocuklar için “Her 

çocuğa günde bir yumurta” yetişkinler için ise “Günde 1 yumurta sağlıktır” veya “Hergün bir yumurta 

sağlıktır” şeklinde kamuoyunu yumurta tüketimine teşvik edici çalışmalar yapılabilir (Şamlı ve Okur, 2016; 

Tayar ve Yıbar, 2013). Çünkü Türkiye yumurta tüketiminde Japonya, Rusya, Çin gibi yumurta tüketiminde 
önemli bir yere sahip olan ülkelerin gerisinde kalmıştır. (Yum-Bir, 2018). Çalışmaya katılan tüketicilerin gelir 
gruplarına göre yumurtanın üzerinde yer alan yetiştirme kodlarını bilme durumu arasındaki ilişki 

incelendiğinde geliri düşük (<2500 TL) olan ailelerin %27’si, geliri orta (2501-5000 TL) düzeyde bulunanların 
%38,7’si ve yüksek gelirli (5001-30000 TL) ailelerin % 46’sının yetiştirme kodlarını bildiği tespit edilmiştir. 

Bu durumda gelir düzeyinin yetiştirme kodlarını bilme durumu üzerinde önemli bir etkisi vardır  (P<0.05). 
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Araştırma bulgularına göre ailedeki birey sayısının ailenin haftalık yumurta tüketim miktarı üzerindeki ilişkisi 
incelendiğinde, 1-4 kişilik aileler ortalama 16,87 adet, 5 ve üzeri aileler ise haftada 24,69 adet yumurta 

tüketmektedir. Analiz sonucuna göre haftalık yumurta tüketimi ve ailedeki birey sayısı arasındaki ilişki anlamlı 

bulunmuştur (P<0.05).  

Türk Gıda Kodeksi Yumurta tebliği ve yumurtacı tavukların korunması ile ilgili asgari standartlara ilişkin 

yönetmeliklerde yetiştirme sistemlerine, yönelik bilgi ve hükümlerin yanı sıra yumurtanın üzerinde yer alan 

kodlarla ilgili gerekli bilgiler yer almaktadır (Anonim, 2014b; Anonim 2014c). Kahramanmaraş ilinde yapılan 

bu çalışmada, tüketicilerin üretim yöntemleriyle (kafessiz) ilgili detaylı bilgi birikimine ve düzeyine sahip 
olmadığı belirlenmiştir. Yumurta tüketimi ve üretim yöntemine yönelik farkındalığın arttırılması için yazılı ve 

görsel basından yararlanılmalıdır. Ayrıca bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar kamuoyunun dikkatini çekmeli, 

tüketicilerin doğru ve net bilgiye ulaşmasını sağlamalıdır.  
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ABSTRACT 
Approximately 14.5% of 150 005 fatal traffic accidents in Turkey in 2020 are pedestrian accidents. The reason 
for 6.8% of these pedestrian accidents is not slowing down at pedestrian and school crossings and not giving 
pedestrians the right to pass (General Directorate of Security, 2020). Situations where pedestrian mobility and 
motorized/non-motorized vehicles intersect in traffic are especially critical for pedestrian safety. Those 
intersections can easily be found at pedestrian crossings. The current study aims to understand pedestrian 
behaviors, perceptions, and preferences towards pedestrian crossings in the study area (Poland Street-Iran 
Street intersection, Ankara). For this purpose, an observational study and a survey study were conducted. For 
the observation study, the crossing behaviors of 608 pedestrians were video-recorded at three pedestrian 
crossings. Recordings were taken from 4 different angles in the study area for 30 minutes each. Results show 
that pedestrians choose the shortest distance when crossing and prefer to cross when they have little 
interference with traffic. The survey study included 13 questions, demographics, and questions about 
pedestrian mobility in the study area, such as pedestrians' crossing preferences, habits, and perceptions of 
safety. The data were collected from randomly selected 50 pedestrians on four different days in the study area. 
The survey results show that pedestrians' crossing preferences are influenced by the factors such as distance 
from the destination, convenience, and time savings. The area was perceived unsafe by most pedestrians, and 
the biggest problem was that vehicles did not give way to pedestrians. The current study results may provide 
insights to traffic engineers, city planners, and policymakers about developing better road designs and plan 
regulations for increasing pedestrian safety. 
 
Keywords: Pedestrian Crossing, Pedestrian Behavior, Pedestrian Safety, Crossing Compliance, Intersection 
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ÖZET 

İşletmeler, kurumlar veya organizasyonlar hizmet verdikleri kitlelere daha kolay ve hızlı bir şekilde 
ulaşmak amacıyla web sitelerine sahip olmaktadırlar. Ancak, sağlıklı bir iletişim kurmak ve hizmetlerini 

verimli bir şekilde sunabilmek için bu web sitelerinin kullanılabilirlik düzeyleri yüksek olmalıdır. 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumlar alışveriş ihtiyaçlarını dijital ortamda gidermeye 
başlamıştır. Dolayısıyla, özellikle pandemi gibi olağanüstü dönemlerde önemi daha da artan web 

sitelerin kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada, nitel ve nicel yöntemler 

birlikte kullanılarak e-ticaret kapsamında alışveriş hizmeti sunan bir web sitesinin kullanılabilirlik 

analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz için farklı demografik özelliklere sahip toplam 75 katılımcıdan destek 
alınmıştır. Söz konusu katılımcılara öncelikle farklı zorluk düzeylerine (çok kolay, kolay, orta, zor ve 

çok zor) sahip görevler verilmiş ve katılımcılardan bu görevleri yerine getirmeleri istenmiştir. Bu 
süreçte, görevleri gerçekleştirirken geçen süre, basamak sayısı, hata sayısı, memnuniyet seviyesi ve 
başarı durumu başlıkları altında veriler toplanmıştır. Ayrıca, bir anket formu ile katılımcıların 

demografik bilgileri, sistemin genel görünüşü, dili ve kullanımının öğrenilmesi konularında da veriler 

elde edilmiş ve elde edilen bu veriler analiz edilerek yorumlanmıştır. Böylece, uygulamanın genel 
anlamda kullanılabilirlik düzeyi (etkinlik, verimlilik ve memnuniyet) ortaya koyulmuştur. Analiz 

sonuçları, söz konusu web sitesinin memnuniyet, genel görünüş, dil ve öğrenme kolaylığı açısından 

başarılı denilebilecek bir seviyede olduğunu; yani genel olarak, kullanılabilirlik düzeyinin iyi düzeyde 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, web sitesi, kullanılabilirlik, insan bilgisayar etkileşimi 

 

GİRİŞ 
Günümüzde internetin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte hemen hemen her alanda birçok yenilik 

gerçekleştirilmiştir. Bu yeniliklerden bir tanesi de e-ticaret olarak adlandırılan internet üzerinden yapılan 

alışveriş hizmeti olmuştur. E-ticaret dünya da ilk olarak 1996 yılında hayata geçmiş ve büyük bir gelişim 

sağlamıştır. İnsanlar e-ticaret sayesinde alışveriş ihtiyaçlarını zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde 
istedikleri gibi giderebilmektedir. Alışveriş sürecinde satıcıların ürünlerini daha kolay ve etkin 
pazarlayabilmeleri, alıcıların ise daha kolay alışveriş yapabilmeleri için web sitelerinin daha kullanıcı dostu 

geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece söz konusu web sitelerin kullanımı artmakta ve özellikle satıcılar 
arasında ciddi bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Bu rekabet ortamın da ayakta kalabilmek ve daha çok tercih 

edilmek satıcı veya firmalar açısından oldukça önemlidir. Burada en önemli nokta ise kullanıcılardır. Bunun 

farkında olan firmalar kullanıcıları etkilemek ve daha çok sayıya ulaşmak amacıyla kullanıcıların sürekli 
değişen beklenti, istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalitede web siteleri tasarlamaktadırlar. Bu noktada, 

kullanıcıların web sayfayı ziyaret ettiğinde istedikleri bilgiye kısa sürede ve kolaylıkla erişim sağlamak için 
kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı olması oldukça önemlidir. Kullanıcılar herhangi bir web sitesine erişim 

sağladıklarında, kullanımı zor ve verimsiz bir tasarıma sahip ise o web sitesine bir daha kullanmak 
istememektedirler. Yani kötü tasarıma sahip veya kullanılabilirlik düzeyi düşük bir web sitesi kullanıcı 

sadakatini olumsuz yönde etkilemektedir. Böylece, kullanıcılar benzer ve istedikleri ürünü bulabildiği başka 

bir web sitesini tercih ederek alışverişlerini tamamlamaktadır. Bu nedenle web sitelerin ve arayüzlerin 
kullanılabilirlik düzeyleri ciddi düzeyde önem taşımaktadır (Odabaşı, Coşkunserçe, ve Erişti, 2011; Lazar, 

2006; Calp, 2012).  

Kullanılabilirlik, geliştirilen bir arayüzde önceden belirlenen görevlerin, kullanıcılar tarafından uygun çevre 
koşullarında kolaylıkla ve etkili biçimde kullanılabilmesidir. Nielsen, kullanılabilirliği incelemek için beş 

faktörü önermiş olup bunlar sırasıyla öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, etkililik ve memnuniyet’tir. 
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Öğrenilebilirlik, kullanıcıların bir sitenin ne kadar kolay öğrenebildiklerinin boyutudur. Kullanıcıların ilk kez 

web sitesine giriş yaptığında sitenin kullanımına olan yatkınlığı, doğru gerçekleştiren işlemlerin sayısı, 

harcanan zaman vb. değerlendirmeler ile öğrenilebilirlik ölçülebilir. Verimlilik, oluşturulan sitenin 
amaçlarına ulaşması adına harcanması gereken tüm kaynakların ölçüsüdür. Sitenin olması gerektiği 

kalitede, doğru zamanda, en az maliyetle işlem yapılmasıdır. Hatırlanabilirlik, kullanıcılar uzun bir 

aradan sonra siteye giriş yaptığında sitenin işleyiş biçimini unuttuğu için tekrar öğrenmek zorunda mı 
veya site hakkında sorulan sorulara ne kadar doğru cevap verdiği sitenin hatırlanabilirliği hakkında bilgi 

vermektedir. Etkililik, kullanıcıların uygulamayı kullanırken yaptığı işlerin ne kadar başarabildiğini ifade 

eder. Kullanıcıların yaptıkları görevin yüzdesi, süresi, hata sayısı, görevin doğruluğu gibi nicel sonuçlar 

ile sitenin etkililiği ile ilgili sonuçlara ulaşılabilmektedir. Memnuniyet, kullanıcının siteyi kabul etme 
durumudur. Tatmin ölçüsü, kullanıcıya sorulan site hakkında öznel fikirleri ile elde edilir. Kullanıcının 

bir siteyi diğer alternatif sitelere tercih etme durumu, sistem hakkında olumlu olumsuz görüşleri ve site 

hakkında şikayetleri nelerdir bu gibi bilgiler toplanarak çıkarılan oranlar ile memnuniyet düzeyi 
belirlenmektedir (Calp ve Şahin, 2013; Nielsen, 1993; Beir ve Vaughan, 2003; Johnson ve diğ., 2004).  

Teknolojinin ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiyi erişim de hızla artmış ve kolaylaşmıştır. Bununla 

birlikte, bilgi ve iletişim araçları (gelişmiş bilgisayarlar ve web siteleri) gelişmiş ancak beraberinde karmaşık 

bir yapıyı doğurmuştur. Bunun sebebi, insan-makine etkileşiminde yaşanan kullanılabilirlik düzeyidir. Kısaca 
insan-makine etkileşimi, insanın teknolojiye değil, teknolojinin de insana uymasını hedefler (Çağıltay, 2011). 

Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) tarafından hazırlanan standarda göre kullanılabilirlik, bir ürünün, 

kullanıcılar tarafından, belirlenen ortam ve hedef kapsamında etkililiği, verimliliği ve kullanıcı memnuniyeti 
olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, kullanıcıların fonksiyonları uygularken tecrübe edindikleri 
etkililik, verimlilik ve memnuniyet düzeyleri kullanılabilirliği ortaya koymaktadır (ISO-9241-151, 2008; 
KAMİS, 2021). Başka bir tanıma göre ise, kullanılabilirlik nasıl basit kullanıcı arayüzü oluşturulacağını 
değerlendiren bir kalite niteliği olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca kullanılabilirlik araştırmalarında 

öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalar, hata oranları ve memnuniyet unsurları da tespit edilmeye 

çalışılmaktadır (Nielsen, 2005; Nielsen, 2003; Kuzgun ve Özdinç, 2017). Buradan yola çıkılarak web 

sitelerinin kullanılabilirlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalara genel olarak 
“Kullanılabilirlik Testi” adı verilmektedir (Nielsen, 1993; Rubin, 1994). İlerleyen zamanlarda web siteleri için 

Kullanılabilirlik Testi önemli bir konuma gelmiştir. Bu bağlamda e-ticaret sitelerinin kullanılabilirlik düzeyini 

araştırmak için birçok çalışma bulunmaktadır. Son zamanlarda e-ticaret sitelerinde yapılan çalışmalarda 
kullanıcıların sadece %56'sı websitelerin görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiğini düşünmektedir. 

Forrester Research şirketi, yapılan tüm online alışveriş yolculuklarının %65'inin başarısızlıkla sonuçlandığını 

ve tüm ziyaretçilerin %40'ının websiteyi tasarım problemlerinden dolayı tekrar ziyaret etmek istemediklerini 
bildirmektedir (Chi, 2002).  

Kullanıcıların ziyaret ettiği web sitelerinin tasarımlarının iyi ya da kötü olması kullanılabilirlik düzeylerini 

ifade etmektedir. İyi tasarlanmamış veya kullanılabilirlik düzeyi düşük bir arayüze sahip web sitelerinin hem 
maddi hem de müşteri kaybına uğrama riski bulunmaktadır. E-ticaret siteleri satış potansiyellerinin hemen 
hemen yarısını kullanıcılar kendilerini kullanmadıkları için kaybetmektedir. Oysa kullanılabilirlik düzeyi 

yüksek bir arayüz satışlar üzerinde ciddi bir artış sağlayabilmektedir (Nielsen, 2001). Dolayısıyla, e-ticaret 
web sayfalarının kullanılabilirliği, web sayfalarına duyulan güven ve memnuniyet ile web sayfa tasarımının 
tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alma tercihlerinde etkili faktörler olduğu görülmüştür.  

Bu kapsamda şu öneriler sunulabilir:  

 E-ticaret yapan işletmeler, web sitelerinin kullanılabilirliğini artırmak için sitelerinin tasarımına özen 

göstermelidir.   
 E-ticaret yapan işletmeler, sayfa tasarımını iyi bir içerikle güçlendirmeli ve sayfa içeriğini hazırlarken 

tüketici kaybını engellemek için yetersiz bilgi ve yanlış yönlendirmelerden kaçınmalıdır.   
 E-ticaret yapan işletmeler, tüketicilerin taleplerini göz önünde bulundurarak sayfalarını 

şekillendirmeli, sağlam bir altyapıya sahip, her türlü bilgiyi barındıran, teknik açıdan yeterli bir web 

sitesi hazırlamalıdır.  
 E-ticaret yapan işletmeler, tüketicilerin istedikleri şeylere kısa sürede ulaşabilmelerini ve zaman kaybı 

yaşamamalarını sağlamalıdır.  
 E-ticaret yapan işletmeler, güvenlik konusunda gerekli önlemler almalı ve tüketicilerin mağdur 

olmasını önlemelidir. 
 E-ticaret yapan işletmeler, hedef kitleyi net olarak belirlemeli ve onların isteklerini anlayabilmelidir. 

İşletmeler, yeni müşterileri kendine çekmek ve mevcut tüketicileri korumak adına sürekli olarak 
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araştırmalar yapmalı, rakiplerinin neler yaptığını, güncel konuları ve teknolojik gelişmeleri takip 

etmelidir.  
 E-ticaret işletmeleri, ilerleyen dönemlerde problem yaşamamak ya da yaşanan sorunları kolayca 

giderebilmek için her bir departmanda alanında uzman bir ekiple çalışmalıdır.  
 E-ticaret yapan işletme yöneticilerinin web sayfalarının kullanılabilirliği, memnuniyet düzeyleri ve 

sayfa tasarımlarının yanında faaliyet gösterdiği sektörlerde tüketicilerin en çok satın aldıkları ürün 
gruplarına yönelik ürünler ve hizmetler belirlenmelidir (Ülger, 2020). 

Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan bir e-ticaret web sitesinin kullanılabilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde yöntem ve tekniğin tüm ayrıntılarına, üçüncü bölümde bulgular ve yorumlara, 
son olarak dördüncü bölümde ise elde edilen sonuç ve öneriler kısmına yer verilmiştir.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Yöntem 
Bu çalışmanın amacı, e-ticaret hizmeti veren köklü bir işletmenin web arayüzünün kullanılabilirliğini analiz 
etmek ve hatalarını tespit etmektir. Bununla birlikte, web sitesinin genel görünüşü, dili ve kullanımını öğrenme 

gibi özellikleri hakkında kullanıcıların fikir ve görüşlerini alarak sözkonusu web sitenin kullanılabilirlik 
düzeyinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu noktada öncelikle, analiz edilen web sitesi yetkililerinin, 

çalışmamızın sonuçlarının paylaşılmasını uygun bulmayacağı düşüncesiyle ilgili web sitesi “WebX” olarak 

kodlanmış olup çalışma süresince bu isimle anılmıştır.  

Çalışmada “WebX”in kullanılabilirlik düzeyini belirlemek için iki yöntem kullanılmıştır. Birincisi, çalışmanın 
kullanılabilirlik kriterleri doğrultusunda gerçek kullanıcılara belirli görevler verilerek arayüzün 

kullanılabilirlik düzeyinin belirlenmesidir (Görev Analizi). İkincisi ise, kullanıcıların web sitesi hakkındaki 

fikirlerini öğrenmek amacıyla anket formu kullanılarak fikir ve görüşlerine başvurulmuştur (Kullanıcı 
Analizi). “WebX” web sitesi arayüzünün kullanılabilirlik analizi için farklı özelliklere sahip 75 gönüllü 

katılımcıdan destek alınmıştır. İlk yöntemde, kullanılabilirlik testi için görevler, farklı zorluk düzeylerinde çok 

kolay, kolay, orta, zor, çok zor olacak şekilde kategorize edilmiş ve her bir kategoriden 2 adet görev olmak 
üzere toplam 10 adet görev belirlenmiştir. Daha sonra katılımcılardan bu görevleri gerçekleştirmeleri istenerek 

veriler elde edilmiştir.  

İkinci yöntemde ise, anket formu kullanılarak kullanıcılara toplam 37 adet soru sorulmuştur. Bu soruların ilk 

3 tanesi kişinin demografik bilgilerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte, kullanıcının bilgisayar bilgisini 
ölçmek, daha önce e-ticaret geçmişi olup olmadığını sorgulamak ve web sitenin arayüzü hakkındaki genel 

düşüncelerini elde etmek amacıyla 3 adet soru bulunmaktadır. Anket formunun devam eden bölümünde, 
kullanıcılara web sitesinin genel görünüşü hakkında 12 adet, dili hakkında 6 adet ve kullanımını öğrenme 
hakkında ise 13 adet soru sorulmuştur. Sorular 1 ile 9 arasında puanlanarak anket tamamlanmıştır. Bu sayede 

kullanıcıların web sitesi hakkındaki fikir ve görüşleri elde edilmiştir. Anket formu ve kullanılabilirlik testi ile 

toplanan tüm veriler çizelgelerde verilerek analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  

 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu gönüllü olarak destek veren 75 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların mesleklere göre 

sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelediğinde, öğrenci sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer katılımcılar incelendiğinde ise öğretmen, satış uzmanı, ev hanımı, 

şoför, şube müdürü, yönetici, aşçı, memur, teknisyen, emekli, galerici ve muhasebeci olarak dağınık bir meslek 

grubu ile çalışma yapıldığı görülmektedir. Tablo 2 incelendiğinde, çalışma grubunun yaklaşık yarısının (%48) 
yaşının 23 ve üzeri olduğu, cinsiyet dağılımında ise 34 kadın ve 41 erkek olarak gruplara ayrıldığı 

görülmektedir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Meslekleri ve 

Sayıları 

Meslek Sayı 
Öğrenci 39 

Öğretmen 7 
Satış Uzmanı 6 
Ev Hanımı 5 

Şoför 2 
Şube Müdürü 2 

Yönetici 2 
Aşçı 2 

Memur 2 
Teknisyen 2 

Emekli 2 
Galerici 2 

Muhasebeci 2 
 

Tablo 2. Katılımcıların Yaşları ve Cinsiyet 

Sayıları 

Yaş Sayı 
18 3 
19 5 
20 9 
21 10 
22 12 

23+ 36 
Cinsiyet Sayı 

Kadın 34 
Erkek 41 

 

 

Verilerin Toplanması 

Bu çalışmada veriler, katılımcılara verilen görevlerin uygulanması ve anket formunun doldurulmasıyla 
toplanmıştır. İlk aşamada, belirlenen 10 görevin katılımcılar tarafından yerine getirilmesi istenmiştir. Bu 

süreçte, görevlerin ne kadar sürede yapıldığı, basamak sayısı, hata sayısı, memnuniyet düzeyi ve görevin 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ile ilgili veriler kaydedilmiştir. Daha sonra, 

katılımcılara anket formu verilerek demografik bilgileri alınmış ve aynı form ile web sitesi hakkındaki fikir ve 
düşünceleri elde edilmiştir. 37 sorudan oluşan anket formu, “WebX” web sitesi ile ilgili özelliklerin 

puanlanmasını kapsamaktadır. Tüm bu veri toplama süreci yaklaşık 2 ay sürmüştür. 

Görevler 
Katılımcılara uygulanmak üzere hazırlanan görevler zorluk derecelerine (çok kolay, kolay, orta, zor, çok zor) 
göre belirlenmiş ve sıralanmıştır. Görev kodları, görevler ve zorluk dereceleri Tablo 3’te belirtilmiştir.  

 

 

Tablo 3. Görev Listesi 

Görevler Görev Tanımı Zorluk 
Derecesi 

Görev 1 Sepete bir ürün ekleyiniz. Çok Kolay 
Görev 2 Bir ürün arayınız. Çok Kolay 
Görev 3 Üyelik bilgilerinizi güncelleyiniz. Kolay 
Görev 4 Sepetinizdeki bir ürünü silerken listenize ekleyiniz. Kolay 
Görev 5 Bugün teslimat seçeneğinden sipariş veriniz. Orta 

Görev 6 
Sepetinizdeki ürünün başka bir ürünle karşılaştırmasını 

yapınız. 
 

Orta 

Görev 7 En çok satılan ürünü bulup beğenilere ekleyiniz. 
 Zor 

Görev 8 Çek bul özelliği ile herhangi bir ürünün benzerlerini 

listeleyiniz. Zor 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 349 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

Görev 9 
Fenomenler listesinden herhangi bir fenomenin 
seçimlerinden ürün puanı en yüksek olan ürünü 

beğenilerinize ekleyiniz. 
Çok Zor 

Görev 10 Kişisel verilerin korunması başvuru formunu doldurunuz. Çok Zor 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Görev ve Analizler 

Bu bölümde, kullanıcılara verilen herbir görevin “süresi”, “basamak sayısı”, “hata sayısı”, “memnuniyet 

düzeyi” ve “başarı durumu” verileri toplanmıştır. Daha sonra, bu verilerden elde edilen değerlerin ortalamaları 
dikkate alınarak sözkonusu veriler detaylı bir şekilde yorumlanmıştır.  

Tablo 4. Görev 1 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

1 Sepete bir ürün ekleyiniz. 5,34 2,28 0,24 Çok Yüksek 
(%100) %100 Çok Kolay 

Tablo 4’te, 1 numaralı göreve ait ortalama değerler bulunmaktadır. Zorluk derecesi “Çok kolay” olan bu 

görevde sürenin, basamak sayısının ve hata sayısının tüm görevlerden elde edilen ortalama değerlerin altında 
olduğu görülmüştür. Görevin memnuniyet seviyesi ve başarı durumuna bakıldığında kullanıcıların memnun 

oldukları ve web sitenin ürünlerine kolaylıkla erişebildikleri söylenebilir. 

Tablo 5. Görev 2 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

2 Bir ürün arayınız. 6.56 3,4 0,86 Çok Yüksek 
(%92) %100 Çok Kolay 

Tablo 5’te, 2 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Çok kolay” olan bu 

görevde sürenin, basamak sayısının ve hata sayısının tüm görevlerden elde edilen ortalama değerlerin 
altındadır olduğu görülmüştür. Kullanıcıların memnuniyet düzeyi ve başarı durumu oranlarına bakıldığında ise 

görevden genel olarak memnun oldukları ve ürün arama arayüzünün kullanıcıya hitap ettiği söylenebilir. 

Tablo 6. Görev 3 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(Saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

3 Üyelik bilgilerinizi 
güncelleyiniz. 6.52 3,02 1,1 Orta (%72) %92 Kolay 

Tablo 6’da, 3 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Kolay” olan bu görevde 
sürenin, basamak sayısının ve hata sayısının tüm görevlerden elde edilen ortalama değerlerin altındadır. 

Kullanıcılar, üyelik bilgilerini güncellerken memnuniyet seviyesinde bir düşüş yaşanmıştır. Başarı durumu 

incelendiğinde ise, görevin kolay kategorisinde olmasına rağmen kullanıcıların tamamı görevlerini başarılı bir 

şekilde bitirememiştir. 

Tablo 7. Görev 4 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

4 
Sepetinizdeki bir ürünü 

silerken listenize 
ekleyiniz. 

5,6 7,98 1,06 Yüksek (%76) %100 Kolay 
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Tablo 7’de, 4 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Kolay” olan bu görevde 

sürenin ve hata sayısının tüm değerlerden elde edilen ortalama değerlerin altında olduğu, basamak sayısının 

ise yüksek olduğu görülmüştür. Basamak sayısının yüksek olmasının sebebi, görevin gerçekleşmesi için adım 
sayısının çok olması ve kullanıcıların hata yaparak geri dönmesidir. Kullanıcıların 3/4’ünün, sepetlerindeki bir 

ürünü silerken listeye ekleme görevini gerçekleştirme aşamasında memnun bir şekilde yaptıkları görülmüştür. 

Görev başarı durumu incelendiğinde, kullanıcıların hepsi başarılı bir şekilde görevlerini tamamlamışlardır.  

Tablo 8. Görev 5 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

5 
Bugün teslimat 

seçeneğinden sipariş 

veriniz. 
9,52 4,14 1,06 Düşük (%30) %76 Orta 

Tablo 8’de, 5 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Orta” olan bu görevde 

süre ve basamak sayıları ortalama değerlerine yakın, hata sayısı ise bu değerden düşüktür. Kullanıcılar, bugün 

teslimat seçeneğine tıkladıktan sonra açılan pencerede nasıl ilerleyeceklerini bilmedikleri için zorlanmışlar ve 
sinirlenmişlerdir. Dolayısıyla, kullanıcıların %70’i memnun olmadan görevi %76’lık bir oranla tamamlamaya 

çalışmışlardır.  

Tablo 9. Görev 6 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

6 
Sepetinizdeki ürünün 

başka bir ürünle 

karşılaştırmasını yapınız. 
9,92 4,24 1,1 Yüksek (%74) %86 Orta 

Tablo 9’da, 6 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Orta” olan bu görevde 

sürenin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum için, kullanıcıların sepetteki ürünleri başka ürünlerle 

karşılaştırmada vakit kaybettikleri söylenebilir. Basamak sayısı ve hata sayısı ise tüm değerlerin 
ortalamasından düşüktür. Kullanıcılar, bu görevi tamamlamaya çalışırken memnun oldukları, sadece bir 

kısmının sepetteki ürünün nasıl karşılaştırılacağını bilmedikleri ve karşılaştırma butonunu ararken 

zorlandıkları için memnuniyetsiz olduğu söylenebilir. Başarı durumunda ise, kullanıcıların sadece %14’ünün 
başarısız olduğu görülmektedir. 

Tablo 10. Görev 7 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

7 
En çok satılan ürünü 

bulup beğenilere 

ekleyiniz. 
11,68 6,28 0,24 Düşük (%40) %92 Zor 

Tablo 10’da, 7 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Zor” olan bu görevde 
sürenin ve basamak sayısının yüksek olduğu görülmektedir. Kullanıcılar, kategoriler alanından en çok satan 

ürünü bulmak için çok vakit kaybetmişlerdir. 4-5 basamak sayısı ideal iken basamak sayısı idealden yüksek 

çıkmıştır. Hata sayısı ise düşük çıkmıştır. Memnuniyet oranına göre, kullanıcıların kategoriler alanında en çok 

satılan ürünü bulma fonksiyonunu yapmaya çalışırken memnun olmadıkları söylenebilir. Görevler %92’lik 
yüksek bir başarı oranı ile tamamlanmıştır. 

Tablo 11. Görev 8 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

8 
Çek bul özelliği ile 

herhangi bir ürünün 
benzerlerini listeleyiniz. 

11,56 4,74 1,34 Çok Düşük 

(%8) %92 Zor 

Tablo 11’de, 8 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Zor” olan bu görevde 
süre çok yüksek, basamak ve hata sayısı ise normal oranda elde edilmiştir. Kullanıcılar, çek bul özelliği ile 
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elinde olan ürünün benzerini bulmak için uzun süre harcamışlardır. Ancak, kullanıcıların çek bul özelliğini 

kullanarak ürünü bulmaya çalışırken memnun olmadıkları görülmüştür. Başarı durumuna bakıldığında, 

kullanıcıların hata sayısına rağmen görevi tamamlamak için uğraştıkları görülmüştür.  

Tablo 12. Görev 9 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

9 

Fenomenler listesinden 
herhangi bir fenomenin 

seçimlerinden ürün puanı 

en yüksek olan ürünü 
beğenilerinize ekleyiniz. 

13,78 6,38 3,1 Çok Düşük 
(%0) %22 Çok Zor 

Tablo 12’de, 9 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi “Çok Zor” olan bu 

görevde sürenin, basamak ve hata sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebepleri, ilk olarak adımların 

fazla olması ve fenomenler listesini bulmada çekilen zorluklardır. Kullanıcıların fenomenler listesinden ürün 

puanı en yüksek ürünü bulma görevini hiç memnun olmadan yapmaya çalışmışlardır. Başarı durumuna 
bakıldığında ise kullanıcıların %22’lik bir oranla başarısız olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 13. Görev 10 için elde edilen ortalama değerler 

Görev 
No Görev Süresi 

(saniye) 
Basamak 

Sayısı 
Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Zorluk 

Derecesi 

10 
Kişisel verilerin 

korunması kapsamında 

bir başvuru yapınız. 
15,4 8,26 4,24 Çok Düşük 

(%0) %8 Çok Zor 

Tablo 13’te, 10 numaralı göreve ait ortalama değerler görülmektedir. Zorluk derecesi, “Çok Zor” olan bu 

görevde sürenin, basamak ve hata sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Bu oranların yüksek olması, 

kullanıcıların başvuru linkini bulamadıkları için çok fazla vakit kaybetmelerinden ve stres olmalarından 
kaynaklanmıştır. Kullanıcılar, genelde linkin yerini bulamadıklarından memnuniyetsiz bir şekilde görevi 

tamamlamaya çalışmışlardır. Bu durum, verilen görevi başarılı bir şekilde sonlandıramamalarına sebebiyet 
vermiştir.  

Tablo 14. Tüm görevlerden elde edilen ortalama değerler 

Görev No Görev Süresi 
(saniye) 

Basamak 
Sayısı 

Hata 
Sayısı 

Memnuniyet 
Düzeyi 

Başarı 

Durumu 
Görev 1-
Görev10 

Tüm 
Görevler 9,58 4,97 1,32 49,2 76,8 

Tablo 14’te, tüm görevlerden elde edilen değerlerin ortalamalarına yer verilmiştir. Bu değerler dikkate 
alındığında, özellikle katılımcıların analiz edilen websitesi hakkında %49,2’lik bir memnuniyet düzeyinin 

olduğu ancak verilen görevleri %76’lık bir oranla başarıyla tamamladıkları görülmektedir.  

Tablo 15. Ortalama Değerleri En Az ve En Çok Olan Görevler 

Görev Süresi (saniye) Basamak 
Sayısı Hata Sayısı Memnuniyet 

Düzeyi 
Başarı 

Durumu 

En çok 15,4 
(10. Görev) 

8,26 
(10. Görev) 

4,24 
(10. Görev) 1. Görev 1. Görev/ 2. Görev/ 

4. Görev 

En az 5,34 
1. Görev 

2,28 
1. Görev 

0,24 1. Görev/ 7. 
Görev 

9. Görev/ 
10. Görev (10. Görev) 

Katılımcıların en çok ve en az ortalama ile yaptıkları görevler incelendiğinde (Tablo 15), en çok süre, basamak 
sayısı ve hata sayısı 6. Görev olan “Sepetinizdeki ürünün başka bir ürünle karşılaştırmasını yapınız.”, en az 

ortalama ise 1. Görev olan “Sepete bir ürün ekleyiniz.” olmuştur.  
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Memnuniyet düzeyi en çok olan 1. Görev, en az olan ise 9. Görev “Fenomenler listesinden herhangi bir 

fenomenin seçimlerinden ürün puanı en yüksek olan ürünü beğenilerinize ekleyiniz.” ve 10. Görev olan 

“Kişisel verilerin korunması başvuru formunu doldurunuz.” olmuştur.  

Son olarak, başarı durumu en çok olan 1. görev, 2. Görev olan “Bir ürün arayınız.” ve 4. Görev olan 

“Sepetinizdeki bir ürünü silerken listenize ekleyiniz.” görevi, en az ise 10. Görev’dir. 

Anket Sonuçları ve Analizler 
Katılımcılarla birlikte görev analizi yaptıktan sonra, hazırlanan 37 maddelik bir anket formu kendilerine 

sunulmuş ve doldurmaları istenmiştir. Anket formu, üç ana faktörden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu faktörler, 

katılımcıların bilgisayar bilgisini, e-ticaret sitesi kullanımını ve uygulamanın arayüzü hakkındaki düşüncelerini 

ölçmeyi amaçlamaktadır. Sitenin genel görünüşü için puanlama sisteminden önce katılımcılara 3 başlıkta 
karakterlerin görünüşü, okunması ve yazı tipi hakkında düşünceleri sorulmuştur. Bu başlıklar analiz edilerek 

yorumlanmıştır. 

Anket formundan elde edilen verilere göre; 

Bilgisayar bilgisi durumları için, katılımcıların %44’ü Orta seviye, %26’sı İyi seviye, %8’i Çok İyi, %18’i Az 

ve %4’ü Çok Az seviyede bilgisayar bilgisi olduğunu söylemiştir. 

E-ticaret kullanım sıklığı için, katılımcıların %48’i 10’dan fazla cevabını vermiştir, bu katılımcılar için e-
ticaret sitelerine daha hâkim oldukları söylenebilir. Katılımcıların %36’sı 1 ila 10 arasında e-ticaret sitelerine 
ziyaret ettiklerini söyleyebiliriz. Katılımcıların %16’sı ise hiç cevabını vermiştir, bu doğrultuda bu kullanıcılar 

internetten hiç alışveriş yapmamışlardır. 

Arayüz hakkındaki genel düşünceler için, katılımcıların %58’i tatmin edici, %22’si muhteşem, %22’si 
muhteşem ve %10’u berbat cevabını vermiştir. Bu durumda kullanıcıların %68’i sitenin kullanımının uygun 

olduğunu belirtmiştir.  

Karakterlerin okunması istatistikleri için, katılımcıların %92’si sayfadaki karakterlerin okunuşunun kolay 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumda, web sitesi için karakterlerin okunuşunda genel olarak önemli bir sıkıntı 

olmadığı söylenebilir. 

Karakter görüntüsü istatistikleri için, katılımcıların görüntü için net olduğunu belirtmeleri web sitenin karakter 

görüntüsünün kullanıcılara hitap ettiği söylenebilir. 

Yazı tipi istatistikleri için, katılımcıların %98’i sitenin yazı tipi için okunaklı cevabını vermiştir. Bu durumda 

sitenin kullanıcılara uygun yazı tipi seçtiği söylenebilir. 

“WebX” web sitesinin genel kullanılabilirliğine ve 3 başlıktan oluşan ve herbiri içi 1-9 arasında puan istenen 
faktörlere ilişkin, 75 katılımcının 41 maddeye vermiş oldukları puanların ortalamaları Tablo 16’da verilmiştir. 

Tablo 16. Anket Soruları ve Ortalama Puanları 

Sorular 
Ad-Soyad 
Yaş 
Meslek 
Bilgisayar bilgi seviyeniz 
Daha önce e-ticaret web sitelerinden yaptığınız alışveriş sayısı  
Arayüz hakkındaki genel düşünce 
 Puanların Ortalamaları 
Sistemin Genel Görünüşü  
1. Sayfadaki bileşenlerin düzeni çok yardımcıydı 4,58 
2. Sayfada görüntülenen bilgi miktarı 5,94 
3. Sistem tam olması gerektiği gibi 5,98 
4. İzin bilgilerini kapsayan sayfa 3,44 
5. Bir önceki sayfaya dönmek 6,56 
6. İstenen bilgiye ulaşmak 6,46 
7. Ana sayfanın anlaşılırlığı 6,22 
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8. Kullanılan renkler 5,96 

9. Sistemde var olan renklerin miktarı 6,76 
Sistemin Dili  
1. Ekranlardaki bilgilerin güncellene bilirliği 5,46 
2. Bağlantıların ve ikonların isimleri 6,02 
3. Başlıklar 6,34 
4. Ekranların geçiş şekli 6,38 
5. Ekranda beliren talimatların yeri 5,98 
6. Ekranlara yeni bilgi eklemek kolay 6,18 
Sistemin Genel Kullanımını Öğrenme  
1. Sayfada gezinmeyi öğrenmek 6,2 
2. Başlangıç aşamasındaki öğrenme 6,64 
3. Sistemi kullanmayı öğrenme zamanı 6,1 
4. Deneme yanılma yoluyla sayfanın özelliklerini keşfetmek 6,4 
5. Sayfa özelliklerinin keşfi 6,16 
6. Yeni özelliklerin keşfedilmesi 6,04 
7. Kullanılan ikonların kullanım şekillerini hatırlamak 6,02 
8. Yapılacak her iş için kat edilmesi gereken aşamaların sayısı 6,34 
9. Bir iş bitirmek için takip edilen adımlar mantıklı bir sırada 6,24 
10. Bir işlem tahmin edilebilir bir sonuç doğuruyor 5,86 
11. Sistemin işe yaradığını düşünüyorum 5,72 
12. Sistemi eksik ve yetersiz buldum 5,84 
13. Sistemi kullanışlı ve faydalı buldum 5,98 

Tablo 17’de, sistemin genel görünüşü, sistemin dili ve sistemin kullanımı öğrenme kapsamında elde edilen 

toplam puanlarının ortalaması, bu faktörlere katılımcıların vermiş oldukları en yüksek ve en düşük puanlar 
belirlenmiştir.  

Tablo 17. Kullanıcıların Sorulara Vermiş Oldukları Puanların Ortalamaları 

 
Sistemin Genel 

Görünüşü 
(9 soru) 

Sistemin 
Dili 

(6 soru) 

Sistemin Kullanımını 
Öğrenme 
(13 soru) 

Toplam Puanların 
Ortalaması 32,03 33,66 33,99 

En Yüksek Toplam 
Puan 338 319 332 

En Düşük Toplam 
Puan 172 273 286 

Yapılan çalışmadaki anket ortalamalarına göre “Sistemin Genel Görünüşü” faktörünün ortalaması 81 
üzerinden 32,03 olup katılımcıların sistemin genel görünüşü beğendikleri ve kullanılabilirlik açısından yeterli 

düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. “Sistemin Dili” faktörünün ortalaması 54 üzerinden 33,66 olup katılımcıların 

düşünceleriyle sayfanın dilinin tutarlı olduğuna ve kullanılabilirlik açısından ortalama bir değer görüldüğü 
sonucuna varılmıştır. “Sistem Kullanımını Öğrenme” faktöründe 115 üzerinden 33,99 ortalama ile katılımcılar, 

sayfaya ilişkin fonksiyonların orta derecede olduğunu ve bu düşünceyle de kullanılabilirlik açısından yeterli 

olduğunu ortaya koymuştur.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, e-ticaret kapsamında hizmet veren bir websitenin kullanılabilirlik düzeyi incelenmiştir. 

Çalışmada öncelikle kısa bir giriş yaptıktan sonra yöntemin tüm ayrıntılarına, bulgulara ve analiz sonuçlarına 
yer verilmiştir. Gerçek kullanıcılar ile sözkonusu e-ticaret web sitesinin kullanılabilirlik problemleri tespit 
edilmiş ve kullanılabilirlik düzeyi ölçülmüştür. Görev analizi sonuçlarına göre görevler, zorluk derecelerine 

paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre ise, sistemin genel görünüşü, sistemin dili ve sistem 
kullanımını öğrenme açısından başarı seviyesinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Kullanılabilirlik düzeyi, 

ölçme yöntemlerinin hem arayüz tasarımı hem de değerlendirme aşamasında kullanılması kullanıcılara hitap 

eden tasarımların ortaya çıkmasını daha sonra da geliştirilmesini sağlamaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre, 

çok sık kullanılan bazı buton veya erişim linklerinin belirgin şekilde tasarlanması gerekmektedir. Örneğin, 
katılımcılar söz konusu web sitenin, ürünlerin başka bir ürünle karşılaştırılmasının zor olduğunu 

düşünmektedir. Bu bağlamda karşılaştırma butonun daha iyi bir konumda olması kullanılabilirliği arttıracaktır. 

Sonuç olarak, e-ticaret web siteleri kullanan katılımcıların beklentileri çok yüksektir. Bu yüzden, kullanıcılar 
e-ticaret web sitelerinin güvenilir olmasından sonra beklentilerini karşılıyor olmasına bakmaktadırlar. Daha 

çok ürün alımı satımı gerçekleştirilen bu gibi web sitelerin arayüz tasarımı anlaşılabilir, düzenli, modern, etkin, 

verimli ve kullanıcı dostu olması gerekmektedir.  
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ÖZET 
Dünya üzerinde milyonlarca insan kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik 
hastalıklarla hayatlarını sürdürmektedir. Bu hastalıkların teşhisi, teşhis sonrası kişilere ve dolayısıyla da sağlık 

sistemine maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. Dünyada Covid-19 salgını insanları olumsuz yönde etkilemiş 
ve çokça rahatsızlıklara ve ölümlere neden olmuştur. Bundan dolayı günümüzde ve gelecekte de hastanelerde 

hasta doluluğu ön planda görülmektedir. Ayrıca hastanelerde personeller birden çok hasta ile ilgilendiği için 

anlık bilgileri alamamaktadır. Bu durum hem vakit hem de can kaybına sebebiyet vermektedir. Bu noktada 

hem erken teşhisin hem de teşhis sonrası hastalıkla ilintili, kalp ritmi, kandaki oksijen yüzdesi ve vücut ısısı 
gibi yaşamsal verilerin sürekli takibi oldukça büyük önem arz etmekte ve sorun teşkil etmektedir. Sadece 
tansiyon, şeker, ateş vb. ölçümler için hastaneye gidilmekte buda hastanelerde yoğunluğu artırmaktadır. Ayrıca 

hastane yoğunluğundan dolayı Covid-19 kapma riski de artmaktadır. Çalışmada Covid-19 kapma riskini 
azaltmak ve hastaların hastaneye gelmeden nabız, kandaki oksijen ve sıcaklık vb. değerlerin takip edilmesi, 

buna bağlı olarak gerekli önlemlerin önceden alınması amaçlanmıştır.  Çalışmada hazırlanan mekatronik 

sistem ile hastaların evden nabız değeri, oksijen miktarı ve vücut sıcaklığı değerleri ölçülerek veritabanında 

kaydedilmekte ve bu değerler hastanın TC kimlik numarasına göre internette yayınlanarak ilgili doktor ve 
hemşirelerin takip etmesi sağlanmıştır. Bu geliştirilen sistem ile Covid-19 kapma riski ve hastanelerdeki hasta 
yoğunluğu azaltılarak, hasta takibinin evden yapılması beklenilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, mekatronik sistem, hasta takibi, veritabanı 

 

ABSTRACT 
Millions of people around the world live with chronic diseases such as cardiovascular diseases, diabetes and 
hypertension. Diagnosis of these diseases, after diagnosis, and therefore the health system costs are very high. 
The Covid-19 outbreak in the world has negatively affected people and caused a lot of discomfort and death. 
Therefore, patient occupancy is at the forefront in hospitals today and in the future. In addition, staff in hospitals 
cannot receive instant information because they deal with more than one patient. This situation causes loss of 
both time and life. At this point, both early diagnosis and the continuous monitoring of vital data related to the 
disease after diagnosis such as heart rhythm, oxygen percentage in blood and body temperature are of great 
importance and pose a problem. Only blood pressure, sugar, fever, etc. They go to the hospital for 
measurements and this increases the density in hospitals. In addition, the risk of getting Covid-19 increases 
due to the density of the hospital. In the study, to reduce the risk of getting Covid-19 and to reduce the pulse 
rate, blood oxygen and temperature etc. before the patients come to the hospital. It is aimed to follow the values 
and therefore take the necessary precautions beforehand. With the mechatronic system prepared in the study, 
the heart rate, oxygen content and body temperature values of the patients from home are measured and 
recorded in the database, and these values are published on the internet according to the patient's Turkish ID 
number and the relevant doctors and nurses have been followed up. With this developed system, the risk of 
getting Covid-19 and the patient density in hospitals is reduced, and patient follow-up is expected from home. 
Keywords: Covid-19, mechatronic system, patient monitoring, wireless 

GİRİŞ 
Günümüzde teknoloji birçok sektörde hızla büyümekte ve gelişmektedir. İnsanların yaşam kalitesinin 

artırılması yönünde teknolojideki bu gelişmelerin insan yaşamındaki her alana uygulanması gerektiği 

bilinmektedir. İnsan yaşamındaki sağlık ihtiyacı ise yaşamındaki diğer tüm ihtiyaçlar gibi çok önemli bir yere 

sahiptir.  Bundan dolayı sağlık alanı ve bu alana bağlı teknolojik çalışmalar çok hızlı bir şekilde gelişen ve 

herkesin ilgi duyduğu konular haline gelmiştir(Katz & Rice, 2009). 
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Dünyada genelde çoğu sağlık cihazları, kişisel sağlık kayıtları ve tetkik yöntemleri artık taşınabilir hale 

gelmiştir (Katz& Rice, 2009;Halteren, Bults, Wac, Konstantas, Widya, Dokovsky, et al., 2004). 

Sağlık alanına bakıldığında hasta olan bireyin hastalığının ömür boyu takibinin yapılması çok önemli bir 

konudur. Ayrıca bazı kronik rahatsızlığı bulunan hastaların devamlı bir şekilde kontrol altında tutularak, 

izlenmesi gerekmektedir. Kronik rahatsızlığı bulanan hastalar sürekli kontrol edilmelerinden dolayı, sağlık 
kurumlarına bağımlı hale gelmiştirler. Hastaların evlerine kurulan bazı özel sistemlerle anlık takibi yapılsa 

bile, bu sistemlerden elde edilen değerlerin yorumlanması oldukça karmaşık düzeydedir. Bundan dolayı 

hastaların takibi için verilerin okunup yorumlanmasında sağlık kurumlarına yine bağımlı olunmakta ve 

hastanın kendi hastalığı için aktif olmasını engellemektedir. 
Bu çoğu hastalıkların sürecinde hastalığın şiddetinin vücudumuzun çeşitli uzuvların işlevlerine ve 

semptomlara göre takibin ve tedavi yönteminin doktor tarafından belirlenerek uygulanması ile kontrol altına 

alınabileceği sonucuna varılmıştır. Hastanın oto yönetimi ve hızlı bir şekilde takip edilmesi çeşitli hastalık 
sonuçlarını önemli derecede etkilemektedir(Bielli et al., 2004 ;Gibson et al., 2004).  
Türkiye gibi birçok açıdan gelişmekte olan ülkelerde genellikle doktora gidilmesi çok pahalı bir durum olarak 

karşımıza çıkar. Bundan ötürü bireyin kendi hastalığını takip etmesi daha pratik ve maliyeti açısından daha 

uygun olabilmektedir. Sistemli bir şekilde hastanın sağlık verilerinin takibinin yapılması hastalığın tanı ve 
tedavi işlemleri açısından kolaylık sağlayacaktır.  21. yüzyıl teknoloji çağında birçok kuruluşlardaki kalıcılığı 

sağlamak için çağın gerektirdiği yeniliklerin çoğu alanlarda kullanılması çok önemli hale gelmiş olup, robotik 

ve robotik - kodlama kavramları bu yeniliklerin en önemlisi haline gelmiştir (Bütüner, 2019). 
Çalışma web tabanlı arayüz tekniğini temel almaktadır. Böyle bir “hasta takip” niteliği de taşıyan sistemin 

kullanımından çıkarılan sonuca göre bu amaç ile geliştirilecek ve hastaların günlük hayatlarının kolaylıkla bir 

parçası halini alabilecek nitelikte olacaktır. Ayrıca, böyle bir sistemin kullanılmasında sistem kullanıcı 
etkileşiminin kullanıcı tarafından değil, sistem tarafından başlatılması önerilmiştir (Ostojic,2005). 
 
LİTERATÜR BİLGİLERİ 
Bu bölümde sağlık alanında hastaların takibinin yapılması amacıyla literatürdeki bazı çalışmalara yer 
verilmiştir. 
Danimarka’da bu anlamda yapılan çalışmalardan birinde, hastalar ile kullanım dönemlerinden sonra yapılan 

değerlendirmeler sonucu hasta takip sisteminin, mobil telefon kullanımı ile kolaylıkla hastaların günlük 
hayatlarının bir parçası halini geldiği görülmüştür. Fakat hastalarla yapılan mülakatlarda sistemin günlük 

yaşamlarına uyarlanabilir yetenekte olması, daha esnek ve dinamik özellikler göstermesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca bu kullanılan sistemin, hastaların geçmiş günlük verilerine ulaşabilmelerini sağlaması 
gerektiği belirlenmiştir(Anhoj ve Moldrup, 2004). 
Hayıt ve Ergün (2016) tarafından yapılan çalışmada, sağlık sektörüne yönelik daha önce yapılan çalışmalar 

incelenmiş ve mobil cihazlar üzerinde çalışabilen bir hasta takip sistemi tasarlamışlardır. Bu uygulama ile hasta 

kendi takibini yaparak, hastalığı sürecinde aktif rol oynamıştır. Hastanın verileri ise doktor tarafından takibi 
ve değerlendirilmesi sağlanmıştır.  
Panicker ve Kumar (2015) tarafından yapılan çalışmada, evde sağlık uygulaması amacıyla fizyolojik parametre 

izleme sistemi sunulmuştur. Bu tasarlanan sistem ile hastanın hastalığın kan basıncı, nabız sayısı gibi fizyolojik 
parametrelerinin değerlendirilmesini ve anlık ve sürekli veri toplanmasını sağlamaktadır. Bu amaçla sistem 

için güvenilir bir kablosuz kişisel alan ağı olan bluetooth teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca verilerin sürekli ve 

doğru bir şekilde izlenmesini sağlanarak, hastaya hareket etme özgürlüğü de vermektedir. 
Yang et al., (2004) tarafından yapılan çalışmada hızla gelişmekte olan mobil internet hizmetleri ve bulut 
sistemleri ile bunu bir avantaja çevirerek kullanıcıların sağlık durumlarının takibini yapmak yenilikçi bir 

anlayış olarak gösterilmektedir. 
Zarka (2004)  tarafından yapılan bir çalışmada tıbbi bir istemci sunucu uygulaması olarak “Hasta Bakıcı” 
bilgisayar üzerinden çalışan ve J2ME ve JAVA kullanılarak oluşturulmuş bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem 

ile hastaların anlık olarak ilgili hekimlerin cep telefonlarına sıcaklık, basınç, ilaçlar, analizler vb. tanı 

sonuçlarını saklamalarını ve veritabanında depolanması için SMS yoluyla sunucuya bilgi göndermelerine izin 
vermektedir.  
 
MATERYEL VE YÖNTEM 
Hastalarla ve sağlık çalışanlarıyla görüşme yapılarak, çalışma için veriler toplandı. Çalışmaya uygun tasarım 
Tinkercad online 3 boyutlu çizim programında çizimi yapıldı ve 3d yazıcıdan çıktısı alındı. Şekil 1’de sistem 

için devrenin kutusu gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Devre için tasarlanan kutunun 3 boyutlu çizimi 

 
IoT Tabanlı oluşturulan sistem için gömülü mimari ve WiFi modüle sahip NodeMCU mikrodenetleyici 

kullanılmıştır. Hastanın nabız ve oksijen saturasyonunu ölçmek için  Max30100 nabız sensörü kullanılmıştır. 
Hastanın ateşini ölçmek için ise MLX90614 sıcaklık sensörü kullanılmıştır. Kullanılan materyaller şunlardır. 
 
a. Arduino Nano     
b. Esp8266 wifi Nodemcu 
c. Lipo pil 
d. Kırmızı ve yeşil led 
e. Switch (anahtar) 
f. Max30100 nabız sensörü 
g. Rfid kart 
h. Buzzer 
h. MLX90614 Temassız Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 
 
Çalışmada Arduino mikrodenetleyici kart kullanılmıştır. Arduino ile elektronik öğrenimin yanında yapılan 

çalışmalarda aşağıdaki yetileri kazandırmaktadır. Bunlar;  
 Analitik düşünme becerisi  
 Tasarım düşünme yeteneği  
 Ekip olarak çalışma  
 Ekip çalışmasında geribildirim verme ve alma  
 Proje tabanlı öğrenme becerisi ve bununla birlikte sorun giderme ( Bütüner ve Dündar,  2018)  

Belirlenen materyaller kullanılarak oluşturulan prototipte nabız değeri ve sıcaklık kontrolünü sağlamak için 

izlenen yöntem Şekil 2'de gösterilmiştir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Sistemin blok şeması 

 
Çalışmada hastanelerdeki bu yoğunluğu azaltmak ve hastaların hastaneye gelmeden nabız, kandaki oksijen ve 

sıcaklık vb. değerlerin takip edilmesi, buna bağlı olarak gerekli önlemlerin önceden alınması amacıyla bir 

prototip oluşturulmuştur. Oluşturulan prototipte problemin çözümüne yönelik izlenen akış diyagramı Şekil 
3’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Sistemin akış diyagramı 
 
Sistemin aşamaları şu şekildedir: 
Donanım: Nabız ve oksijen saturasyonun ölçmek için bir adet Max30100 sensörü ve sıcaklık değerini ölçme 
için MLX90614 sıcaklık sensörü yerleştirilmiştir. Pin tablosuna göre sensörlerden gelen güç ve input/output 
kabloları NodeMCU IoT nesnesine bağlanmıştır. Sensör verileri yazılan C++ kodu ile elde edilmiştir. 
Haberleşme: NodeMCU ile tümleşik WiFi modülü kablosuz haberleşme için kullanılmıştır. WiFi modülünün 
izleme bilgisayarı ile haberleşmesi sağlanmıştır. 
Web Sunucu: Yerel Makinada Php Web Sunucu kullanılmıştır.  
Arayüz Programı: Hastandan gelen verilerin kullanıcı tarafından görülebilmesi için web tabanlı bir arayüz 

programı yazılmıştır. Yazılan uygulamanın internet erişimine açık izleyici bilgisayarından erişimi 
sağlanmıştır. Oluşturulan arayüzde sensörlerden gelen veriler 30 dakikada bir yenilenmektedir.  
Veri Kontrolü: Sistem kurulduktan sonra web sayfasına hastanın nabız ve ateş değerleri  
ölçülerek sensörlerden bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır. Sistem farklı hastalarda denenerek değerler 
ölçülmüştür. 
 
BULGULAR 
Arayüz programı olarak PHP editörü kullanılmıştır. Gelen veriler MYSQL veritabanına kaydedilerek, PHP 

editörü aracılığıyla web sayfası olarak yayınlanması sağlanmıştır. Şekil 4’de MYSQL’de hastalardan gelen 

kayıt ekranı görülmektedir. 
 

 
Şekil 4. MYSQL veritabanı kayıt ekranı 
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Mekatronik sistem aracılığıyla hastalardan alınan nabız, atım ve sıcaklık değerleri hasta kayıt sisteminde Şekil 

5’deki gibi yayınlanmaktadır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Hasta kayıt sistemi kayıtlarından görüntüler 
 
Tek tek hastalara göre de değerlerin izlenmesi amacıyla arayüz ekranı Şekil 6’daki gibi geliştirilmiştir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 6. Hasta değerleri izleme ekranı 
 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Sağlık Bakanlığı Kurumu birçok sağlık hizmetleriyle hastanın refahını, mutluluğu ve sağlığını vb. durumları 

düşünmek ve bu konuları hassasiyetle uygulamakla yükümlüdür. Hastaların bazı değerlerinin sistem üzerinden 

takip edilmesi hususunda evlerinde kullanabileceklerdir.  Bu durumda kullandığımız sensör ve yazılım yardımı 
ile bu sorunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Kullanım alanı olarak öncelikle acil bölümünü barındıran 

hastaneler veya sağlık ocakları düşünülmektedir. Türkiye çapındaki tüm hastaneler de bu sistemin 
uygulanmasıyla hastaneye giden hasta sayısında azalmalar görülecek, doktorlara düşen hasta sayısı azalacak 
ve hemşireler tarafından birçok hasta evinden vücut değerleri takip edilecektir. Ülke olarak Sağlık Bakanlığı 

kurumunda çokça hastaların istatiksel değerleri tutularak, çoğu hastalıkların başlangıcında önceden önlem 

alınması sağlanmış olacaktır. 
Çalışmada hastanın sürekli takibini yaparken merkezi karar destek sistemi (MKDS) ile hastanın yaşam 
kalitesini artırır,  doktor ile direkt teması azaltır ve hastaneye gidemeyen hastalarda takip güçlüğünü ortadan 

kaldırmaktadır. Ayrıca birçok hastanın verileri analiz edilerek, yapay zekâ ile çeşitli hastalıkların tespiti için 

tahmin yapılmasına yol açmaktadır. Hastanelerde hemşireler birden çok hasta ile ilgilendiği için anlık bilgileri 
alamamaktadır. Bu durum hem vakit hem de can kaybına sebebiyet vermektedir. İşte projemiz burada hayata 

geçiyor; hem ergonomik olması hem maliyetindeki ucuzluk projemizi daha da cazip kılmaktadır. 
 
KAYNAKLAR 
 
Anhoj J, Moldrup C. Feasibility of Collecting Diary Data From Asthma Patients Through Mobile Phones and 
SMS (Short Message Service): Response Rate Analysis and Focus Group Evaluation From a Pilot Study. J 
Med Internet Res 2004:6(4):e42 
Bielli E, Carminati F, La Capra S, Lina M, Brunelli C, Tamburini M. A Wireless Health Outcomes Monitoring 
System (WHOMS): Development and Field Testing with Cancer Patients Using Mobile Phones. BMC Medical 
Informatics and Decision Making 2004: 4  



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 360 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

(7) pp:  
Bütüner, R. ve Dündar, Ö.(2018), Kodlama Eğitiminde Robot Kullanımı Ve Robotik Kodlama Eğitici 

Eğitiminde Öğretmenlerin Tecrübe Ve Görüşlerinin Alınması, Human Society and Education in the Changing 
World,278-295 
Bütüner, R. (2019). Effect of Coding and Robotic Coding Training on Students. Journal of Information 
Systems and Management Research , 24-30 
Gibson PG, Powell H, Coughlan J, et al. Self-management education and regular practitioner review for adults 
with asthma. Cochrane Database Syst. Rev 2003: (1) 
Halteren, A.V.,Bults, R., Wac, K., Konstantas, D., Widya, I., Dokovsky, N., et al. (2004). Mobile patient 
monitoring: the mobihealth system. TheJournal on Information Technology in Healthcare, 2, 
365–373. 
Hayıt, T . (2016). Sağlık Sektöründe Geliştirilen Mobil Uygulamaların İncelenmesi ve Mobil Cihazlar İçin 

Hasta Takip Uygulaması Örneği . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 7 (23) , 97-114 . DOI: 
10.5824/1309-1581.2016.2.007.x 
Katz, J. E. & Rice, R. E. (2009). Publicviews of mobile medical devices and services: A US national survey 
of consumer sentiments towards RFID healthcare technology. International Journal of Medical Informatics, 
78, 104–114. 
Ostojic V, Cvoriscec B, Ostojic SB, Reznikoff D, Markovic AS, Tudjman Z. Improving Asthma Control 
Through Telemedicine: A Study of Short-Message Service, Telemedicine and e-Health 2005: 11 (1) pp: 28-
35. 
Zarka, N. (2004). “PatientKeeper” medical application on mobile phone, information and communication 

technologies: from theory to applications. Syria, 37 – 38. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 361 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 
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ÖZET 
Sürdürülebilirlik, bugünkü kaynakların gelecek nesillere herhangi bir kayıp olmadan aktarımıdır. 

Sürdürülebilir kalkınma, insan ve çevre arasında denge kurarak ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları 

uzlaşmacı bir yaklaşımla bir araya getirme amacını taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, 
iş dünyasının önemli yükümlülükleri bulunmaktadır. Toplumsal iş birliğini gerçekleştirmenin en önemli 

unsurunu, kurumsal sürdürülebilirlik stratejileriyle bütünleştirilen ve sürdürülebilirliğinin üç boyutuyla ilgili 
bilinçlendirme ve davranış değişikliği oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen sürdürülebilirlik iletişimi 
uygulamaları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla dikkat 

çeken Ülker tarafından hazırlanan, 6 bölümden oluşan “#Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet” video serisinin 4 

bölümü seçilmiştir. İçerik analizi tekniğinden yararlanılarak gerçekleştirilen araştırmada, Ülker’in kurumsal 

sürdürülebilirlik yaklaşımı, sürdürülebilirlik boyutlarından hangisinin ön plana çıkarıldığı ve tüketicilerde 
bilgilendirilme ve farkındalık yaratmanın ne şekilde yapıldığı sorularına cevap aranmıştır. Sürdürülebilirlik 

iletişimi konusunda yapılan araştırmaların az sayıda olması nedeniyle önem taşıyan çalışmada, çevresel 

boyutun ön plana çıkarıldığı, verilen mesajlar ile benimsenen sürdürülebilirlik ilkelerinin, tüketicileri 
bilinçlendirmek üzere kullanıldığı ve bu amaçla günlük hayatlarında uygulayabilecekleri öneriler sunulduğu 

tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik İletişimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 362 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

BİSİKLET SPORCULARININ ORGANİZASYONLARA KATILIMDAKİ ALGILANAN ÖNEM 

DEĞERLENDİRMESİNİN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ERCİYES MTB 

YARIŞLARI VE ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMPI BİSİKLET SPOR KULÜPLERİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Spor organizasyonları düzenlenirken organizasyonların sürekliliği, etkililiği ve katılımın sürekli artan bir seyir 

izlemesi organizasyonların başarı kriterlerinden sayılmaktadır. Bu başarı kriterlerinin sebebi ise önceki 

organizasyonlardaki hizmet kalitesi, destinasyonun ilgi çekiciliği ve sporcuların memnuniyet düzeyleridir. 
Katılımcılar organizasyon anında ya da sonrasında organizasyonla ilgili çeşitli değişkenlere göre 

değerlendirmelerini yaparlar ve önem verdikleri hususlara göre de karar verirler. Bu çalışmanın amacı bisiklet 

sporcularının herhangi bir organizasyona ya da spor etkinliklerine katılımlarında önem verdiği etkinlik tercihi, 

konum tercihi ve seyahat tercihi gibi kriterleri değerlendirerek belirleyebilmek ve katılımcıların görüşlerine 
göre, ilerde düzenlenecek olan yarışma/etkinliklere yön verebilmektir. Araştırmanın güvenilirlik katsayısı ise 

sırsıyla etkinlik tercihi alt boyutunda %91,8 konum tercihi alt boyutunda %91,4 seyahat stili tercihi alt 

boyutunda %91,5 ve ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı ise %96,6 olarak hesaplanmıştır. Yapılan 
araştırmada etkinlik tercihi alt boyutunda en önemli unsurun etkinliğin iyi organize edilmesi olduğu konum 

tercihinde uygun hava koşullarının ön plana çıktığı seyahat tercihi boyutunda ise ekonomik bütçeli konaklama 
imkanlarının önemli olduğu görülmüştür.  

 
Anahtar Kelimeler: Bisiklet, Spor Organizasyonları, Sporcu, Algılanan Önem 

 

ABSTRACT 
While organizing sports organizations, the continuity of the organizations, their effectiveness and the ever-
increasing course of participation are considered among the success criteria of the organizations. The reason 
for these success criteria is the service quality in previous organizations, the attractiveness of the destination 
and the satisfaction level of the athletes. Participants make their evaluations according to various variables 
related to the organization during or after the organization and make decisions according to the issues they 
care about. The aim of this study is to evaluate and determine the criteria such as event preference, location 
preference and travel preference that cycling athletes attach importance to in their participation in any 
organization or sports activities, and to give direction to future competitions / events according to the opinions 
of the participants.  The reliability coefficient of the study was calculated as 91.8% in the activity preference 
sub-dimension, 91.4% in the location preference sub-dimension, and 91.5% in the travel style preference sub-
dimension, and the reliability coefficient for the overall scale was 96.6%. In the research, it has been observed 
that the most important factor in the sub-dimension of the activity preference is the well-organized activity, 
and the accommodation options with economical budget are important in the travel preference dimension, 
where appropriate weather conditions come to the fore. 
 
Keywords: Cycling, Sport Organizations, Athlete, Perceived Importance 
 

 

GİRİŞ 

Günümüz dünyasında insanlar hayatlarının her aşamasında karar vermelerini gerektiren durumlarla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Verilen kararlarda ise algıladıkları duygular etkili olmaktadır. Algı: Duyu 

organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı hale 

getirilmesi olarak tanımlanmaktadır1. Çayoğluna göre algı, duyu uyarıcılarının, duyu alıcılarına ulaşmasıyla 

başlayan ve algılanan duyunun tanınmasına, farkına varılmasına, kavranmasına, idrak edilmesine ve 

tanımlanmasına kadar geçen fiziksel, nörolojik ve bilişsel süreçlerin tamamıdır. Algı, kişinin etrafında olup 
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bitenlere tanıklığıdır2. Önem bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumudur. Önemsemek 

hesaba katmak, önem verilmek, üzerinde durulmak anlamına gelmektedir3.  

Organizasyon kelimesi değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki bir, yapı iskelet, önceden 

planlanmış ilişkiler topluluğunu ifade eden organizasyon, ikincisi ise organizasyona bu yapının 

oluşturulması sürecini, bir seri faaliyeti organize etme faaliyetlerini ifade eder. Belirlenmiş olan hedef ve 
amaçlara ulaşmak için organizasyon yapılarının nasıl kurulmaları gerektiği ile ilgili birçok teori ve bakış 

açısı ortaya konmuştur. Ortaya konan bu kuram, teori ve bakış açıları organizasyon yapılarını ve tutum ve 

hareket tarzlarını, davranışlarını kavramaya, izah etmeye ve organizasyondaki değişikliklerin 

organizasyona bağlı öteki unsurlara nasıl tesir ettiğini anlamayı sağlayan modellerdir4. 

Spor organizasyonları, önceden belirlenmiş olan zaman ve mekanlarda, maliyet bütçesi hazırlanmış 

olan belirli bir organizasyona, en az bir ya da daha fazla çeşitli spor branşlarında yarışmalar düzenlenmeyi 

içermektedir. Spor organizasyonları yönetim alanında da amaç farklı yönetim alanlarında olduğu gibi, kıt 

olan yani sınırlı olan kaynakları doğru işler yaparak elimizdeki kaynakları akıllı ve etkili bir şekilde 

kullanarak spor etkinliklerinde verimlilik ve etkinlik arasında dengeyi sağlamaktır5. 

Alan yazın taraması sonucu spor etkinliklerinin destinasyon pazarlamasına yönelik etkileri ve yapılan 

etkinliklerin hizmet kalitesinin ve memnuniyetin incelenmesi şeklinde ya da spor etkinliklerinin destinasyon 

imajına katkısı etkinliğe katılan turistler üzerinde oluşan seyahat motivasyonu etkilerine yönelik çalışmalar 

görülmektedir. Bu temel çalışmalardan biri Chalip ve McGuirty (2004), maratoncuları koşu tarzlarına ve ev 

sahibi destinasyondaki farklı ilgi çekici yerlere yönelik tercihlerine yönelik araştırma idi. Yapılan çalışmayı 

iki aşamada gerçekleştirmiş olup, katılımcılara etkinliği ve ev sahibi destinasyonu birlikte pazarlamanın 

katılımcıların gelecekte aynı etkinliğe geri dönme kararlarında etkili olacağını tespit etmişlerdir6. 

Kaplanidou ve Vogt (2007), yaptıkları çalışmada destinasyon ve etkinlik imajı kavramlarına odaklandı 

ve bu ilişkinin, katılımcıların destinasyona tekrar ziyaret etme niyetlerinin etkisini değerlendirdi. Yapılan 

çalışmada spor etkinliğinin destinasyon imajına olumlu etkisinin olduğu ancak destinasyona tekrar ziyaret 

etme davranışı üzerinde etkili olmadığını söylemişlerdir7.  

Kaplanidou ve Gibson (2010), yaptıkları çalışmada sporcuların önceki katıldıkları spor etkinliğine 

duyulan memnuniyetin ve destinasyon imajının bir sonraki spor etkinliğine tekrar katılma niyeti niyetlerini 

araştırmışlardır. Sonuç olarak etkinlikten duyulan memnuniyetin ve destinasyon imajının tekrar katılma 

niyetini olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir8. 

Ülkemizde ise Akdağ ve arkadaşları (2015) tarafından Spor Organizasyonlarında Algılanan Hizmet 

Kalitesi ve Memnuniyet Üzerine yapılan araştırmada 17. Akdeniz Oyunları’na katılan sporcuların, oyunlar 

süresince aldıkları konaklama hizmetlerine ilişkin kalite algıları ve memnuniyet seviyelerinin tespit edilmesine 

yöneliktir. Yapılan çalışmada sporcuların 17. Akdeniz Oyunları Konaklama Köyü’ne ilişkin (Mersin) hizmet 

kalitesi algılarını ölçebilmek üzere 28 ifadeden oluşan bir anket uygulanmış ve süreç sonunda katılımcılardan 

297 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Çoklu regresyon analiz bulguları neticesinde; sporcuların genel 

memnuniyetlerini en fazla etkileyen faktörün genel hizmetler faktörü olduğu, ikinci sırada yiyecek 

hizmetlerinin geldiği, üçüncü sırada ise gönüllülük hizmeti faktörünün yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır9. 
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Kaman ve arkadaşları (2017) tenis spor dalı ile uğraşan sporcuların spora katılım motivasyonlarını 

belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada, araştırmaya katılan 126 sporcudan elde edilen veriler neticesinde 

kadınlar erkeklere göre yarışma durumunun spora katılım motivasyonlarını daha çok etkilediğini 

söylemişlerdir10. 

Genç ve arkadaşları (2019) Spor Etkinliklerine Katılım Motivasyonunun Destinasyon İmajı ve Seyahat 

Motivasyonlarına Etkisi: Uluslararası Batman Yarı Maratonu Örneği isimli çalışmalarında araştırmaya katılan 

130 sporcudan elde edilen veriler neticesinde spor motivasyonlarının hem destinasyon imajını hem de seyahat 

motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır11.   

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı bisiklet sporcularının herhangi bir organizasyona ya da spor etkinliklerine 

katılımlarında önem verdiği etkinlik tercihi, konum tercihi ve seyahat tercihi gibi kriterleri değerlendirerek 

belirleyebilmek ve katılımcıların görüşlerine göre, ilerde düzenlenecek olan yarışma/etkinliklere yön 

verebilmektir.  

 

Araştırmanın Önemi 

Spor organizasyonları düzenlenirken organizasyonların sürekliliği, etkililiği ve katılımın sürekli artan 

bir seyir izlemesi organizasyonların başarı kriterlerinden sayılmaktadır. Bu başarı kriterlerinin sebebi ise 

önceki organizasyonlardaki hizmet kalitesi, destinasyonun ilgi çekiciliği ve sporcuların memnuniyet 

düzeyleridir. Ülkemizde sporcuların herhangi bir organizasyona ya da spor müsabakasına katılırken önem 

verdikleri kriterleri belirleyebilmek amacıyla kısıtlı sayıda algılanan önem araştırmasının olduğu lakin ülkemiz 

de sporcuların, spor etkinliklerine katılırken önem verilen kriterlere yönelik yapılmış bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışmanın ortaya çıkaracağı bulgular itibariyle bisiklet sporcularının herhangi bir 

organizasyona ya da spor etkinliklerine katılımlarında önem verdiği kriterlerin belirlenmesi ve ilerde yapılacak 

çalışmalara kaynak oluşturarak literatüre katkı sağlayacağı düşüncesi yönünden önemlidir. 

Yöntem 

Araştırmanın kapsamını Erciyes MTB bisiklet yarışlarına katılacak sporcular ile Erciyes kayak 

merkezinde yüksek irtifa bisiklet kampı yapan bisiklet spor kulüplerinden oluşmaktadır. Toplamda 51 anket 

cevaplanmış olup 9 sporcu 18 yaş ve altı olduğu için anket dışı bırakılmıştır. Bu çalışmanın yürütülebilmesi 

için gerekli olan etik kurul izni Munzur Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu 

Başkanlığından alınmıştır.  

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya söz konusu olan veriler anket 

yöntemi Erciyes MTB yarışlarına katılacak olan sporcular ve yüksek irtifa kampı yapan bisiklet spor 

kulüplerine gönüllülük esasına göre yüz yüze uygulanarak elde edilmiştir.   

Anketimiz Buning ve Gibson (2016) tarafından geliştirilen ve ülkemizde Arslan ve Doğu (2020) 

tarafından Türkçeye uyarlanan 37 soru ve 3 alt boyuttan oluşan Algılanan Önem Ölçeği (Perceived Importance 

Scale)12 dir.   



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 365 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

Algılanan Önem Ölçeği beşli likert tipinde bir ölçektir. Söz konusu ifadeler 1-Hiç önemli değil, 5-çok 

önemli olarak derecelendirilmiştir. Ölçek 3 boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut etkinlik tercihi olup 17 

maddeden oluşmaktadır. İkinci boyut konum tercihi olup 9 maddeden oluşmaktadır. Üçüncü boyut seyahat 

sitili olup 11 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin puanlaması alt boyutlarını oluşturan maddelerin toplanması ile 

yapılmaktadır. Uygulanan önem ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 185 iken en düşük puan ise 37’dir. 

Arslan ve Doğu (2020) tarafından Türkçeye uyarlanan 37 soru ve 3 alt boyuttan oluşan Algılanan Önem 

Ölçeğinin Birinci faktör olan etkinlik tercihi faktörüne ait güvenirlik katsayısı 0.78, ikinci faktör olan konum 

tercihi faktörüne ait güvenirlik katsayısı 0.84, üçüncü faktör olan seyahat stili tercihi faktörüne ait güvenirlik 

katsayısı 0.78 ve ölçeğin geneline ait güvenirlik katsayısı 0,89 olarak hesaplanmıştır. Bisiklet sporcuları 

üzerinde yaptığımız çalışmanın güvenilirlik katsayısı ise sırsıyla Birinci faktör olan etkinlik tercihi faktörüne 

ait güvenirlik katsayısı %91,8 ikinci faktör olan konum tercihi faktörüne ait güvenirlik katsayısı %91,4 üçüncü 

faktör olan seyahat stili tercihi faktörüne ait güvenirlik katsayısı %91,5 ve ölçeğin geneline ait güvenirlik 

katsayısı %96,6 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verileri SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak 

analiz edildi. İlk önce demografik verilere yönelik istatistiki tanımlayıcı değerlendirmeler yapılmış olup daha 

sonra verilerin normal dağılıp dağılmadığını görmek için n > 30 Kolmogorov- Smirnov testi yapılmıştır. 

Yapılan test sonrasında verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Sporcuların organizasyonlara katılımdaki 

önem değerlendirmesine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine 

yönelik olarak nonparametrik testlerden (Mann Whitney U ve Kruskal Wallis) testi yapılmıştır. Daha sonra 

ölçeğin alt boyutları istatistiki tanımlayıcı verilerle ifade edilmiş olup son kısımda ise tartışma, sonuç ve 

öneriler kısmına yer verilmiştir. 

BULGULAR 

Sporcuların Demografik Bulguları 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

Tablo 1. Örnekleme Ait Bilgiler 

Değişkenler   N (51) % 

Cinsiyet 
Erkek 42 82,4 

Kadın 9 17,6 

Yaş 

18 - 22 25 49 

23 - 27 7 13,7 

28 - 32 4 7,8 

33 - 37 3 5,9 

38 ve Üzeri 12 23,5 

 
0 - 2 3 5,9 

3 - 5 18 35,3 
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Spor Yapma Süresi 
6 - 8 10 19,6 

9 - 11 7 13,7 

 12 ve Üzeri 13 25,5 

 Sporcu 35 68,6 

Görevi Antrenör 6 11,8 

 Hakem 6 11,8 
 Yönetici ve Diğer 4   7,8 

 

Algılanan Önem Ölçeğine İlişkin İstatistiki Bulgular 

Tablo 2. Algılanan Önem Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Genel Ortalama Puanı 

  N X̄ Ss Maximum Minimum 

Etkinlik Tercihi Alt Boyutu 51 3,88 0,71   

Konum Tercihi Alt Boyutu 51 3,64 0,86 5,00 1,00 

Seyahat Tercihi Alt Boyutu 51 3,50 0,87   

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların spor organizasyonlarına katılırken önem verdikleri kriterlere 

ilişkin vermiş oldukları cevapların genel ortalaması incelendiğinde tüm alt boyutların katılımcılar için yüksek 

seviyede ortalamaya sahip olduğu ancak etkinlik alt boyutunun diğer alt boyutlara göre daha yüksek 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların Algılanan Önem Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 

Karşılaştırılması 

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeğine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre 

karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Önem Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması  

 Cinsiyet N X̄ Ss Z P 

Algılanan Önem 

Ölçeği 

Erkek 42 3,57 0,74 
-2,807 0,005 

Kadın 9 4,34 0,48 

 **P>0,01 

Tablo 3 incelendiğinde spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği sorularına vermiş oldukları 

cevapların cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.  

Katılımcıların Algılanan Önem Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeğine ilişkin görüşlerinin yaş değişkenine göre 

karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Katılımcıların Algılanan Önem Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Yaş Değişkenine Göre 

Karşılaştırılması 

 Yaş Değişkeni N X̄ Ss X2 P 

Algılanan Önem 

Ölçeği 

18 - 22 25 3,69 0,69 

1,895 0,755 

23 - 27 7 3,87 0,66 

28 - 32 4 4,03 0,85 

33 - 37 3 3,55 1,55 

38 ve Üzeri 12 3,59 0,78 

 P<0,05 

Tablo 4 incelendiğinde spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği sorularına vermiş 

oldukları cevapların yaş değişkenine göre karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır.  

Katılımcıların Algılanan Önem Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Spor Yapma Süresi Değişkenine Göre 

Karşılaştırılması 

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeğine ilişkin görüşlerinin spor yapma süresi 

değişkenine göre karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Katılımcıların Algılanan Önem Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Spor Yapma Süresi Değişkenine 

Göre Karşılaştırılması 

                        Spor Yapma Süresi N X̄ Ss X2 P 

Algılanan Önem 

Ölçeği 

0 – 2  3 3,04 0,14 

9,03 0,06 

3 – 5 18 3,63 0,67 

6 – 8  10 4,11 0,39 

9 – 11 7 3,32 1,01 

12 ve Üzeri 13 3,87 0,86 

 P<0,05 

Tablo 5 incelendiğinde spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği sorularına vermiş oldukları 

cevapların spor yapma süresi değişkenine göre karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır.  

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği etkinlik tercihi alt boyutu açısından vermiş oldukları 

yanıtlara ilişkin frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 6. Etkinlik Tercihine Ait Bulgular 

Algılanan Önem Ölçeği Etkinlik Tercihi Alt 

Boyut Bulguları 

H
iç

 Ö
n

em
li

 D
eğ

il
 

Ö
n

em
li

 D
eğ

il
 

N
e 

Ö
ne

m
li 

N
e 

Ö
ne

m
si

z 

Ö
ne

m
li 

Ç
ok

 Ö
ne

m
li 

N % N % N % N % N % 

Para ödülü verilmesi  1 2 7 13,7 7 13,7 14 27,5 42 43,1 

Organizasyonun daha geniş ve daha iyi 

katılımcıya sahip olması  
- - 2 3,9 10 19,6 14 27,5 25 49,0 

Etkinliğin iyi organize edilmesi  2 3,9 - - 3 5,9 17 33,3 29 56,9 

Katılımcılara hediyeler verilmesi (Tişört, madalya 

vb.)  
6 11,8 4 7,8 10 19,6 13 25,5 18 35,3 

İyi sonuç elde etmeyi kolaylaştıran bir etkinlik 

olması  
3 5,9 1 2,0 16 31,4 18 35,3 13 25,5 

Seçkin bir etkinlik olması  5 9,8 4 7,8 17 33,3 8 15,7 17 33,3 

Kurumsal, büyük bir sponsorun katılımının 

mevcut olması  
5 9,8 2 3,39 15 29,4 10 19,6 19 37,3 

Her seferinde yeni bir etkinlik deneyimi istiyor 

olmam  
- - 7 13,7 7 13,7 19 37,3 18 35,3 

Güvendiğim birisinin tavsiyesi üzerine katılmam  3 5,9 3 5,9 13 25,5 17 33,3 15 29,4 

Etkinliğin medya kapsamında olması  - - 10 19,6 11 21,6 9 17,6 21 41,2 

Doğal ve ilginç bir etkinlik olması 1 2,0 3 5,9 13 25,5 18 35,5 16 31,4 

Etkinliği çevreleyen bir parti atmosferinin mevcut 

olması  
4 7,8 5 9,8 19 37,3 13 25,5 10 19,6 

Aynı etkinliğe tekrar katılmayı tercih ediyor 

olmam  
2 3,9 7 13,7 13 25,5 12 23,5 17 33,3 

Etkinliğin internet sayfası kullanıcı dostu olması  1 2,0 1 2,0 14 27,5 19 37,3 16 31,4 

Bilmem gereken her şeyin internet 

sayfasında/sosyal medyada mevcut olması 
- - 2 3,9 9 17,6 23 45,1 17 33,3 

Etkinliğin profesyonel bir spor unsuru olması  1 2,0 2 3,9 9 17,6 17 37,3 20 39,2 

Etkinlik ve müsabaka güvenliğinin mevcut olması  3 5,9 - - 4 7,8 18 35,3 26 51,0 
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Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği etkinlik tercihi alt boyutuna ilişkin katılımcıların 

verdikleri cevaplar Tablo 6’da gösterilmiştir. Verilen cevaplara göre katılımcıların en çok önem verdileri 

%90,2’si etkinliğin iyi organize edilmesi %86,3 etkinlik ve müsabaka güvenliğinin mevcut olması ve %78,4 

bilmem gereken her şeyin internet sayfasında/sosyal medyada mevcut olması maddeleri olmuştur. 

Katılımcıların en az önem verdiği madde ise %45,1 ile etkinliği çevreleyen bir parti atmosferinin mevcut 

olması olduğunu vermiş oldukları cevaplardan görmekteyiz.  

 

Tablo 7. Konum Tercihine Ait Bulgular 

Algılanan Önem Ölçeği Konum Tercihi Alt Boyut 

Bulguları H
iç

 Ö
ne

m
li 

D
eğ

il
 

Ö
n

em
li

 D
eğ

il
 

N
e 

Ö
ne

m
li 

N
e 

Ö
ne

m
si

z 

Ö
ne

m
li 

Ç
ok

 Ö
ne

m
li 

N % N % N % N % N % 

Beklenen hava koşullarının elverişli olması  - - 3 5,9 10 19,6 19 37,3 19 37,3 

Etkinliğin birinci sınıf bir konumda yer alması  - - 5 9,8 16 31,4 15 29,4 15 29,4 

Bölgede eğlencenin mevcut olması  1 2,0 8 15,7 19 37,3 10 19,6 13 25,5 

Bölgede etkinlik dışında yapılabilecek etkinliklerin 

mevcut olması  
- - 14 27,5 12 23,5 10 19,6 15 29,4 

Bölgede aileler için aktivitelerin mevcut olması  6 11,8 8 15,7 15 29,4 13 25,5 9 17,6 

Bölgenin ikonik olması (örn. Benzersiz,ünlü)  2 3,9 6 11,8 14 27,5 16 31,4 13 25,5 

Bölgenin tarihi öneme sahip olması  3 5,9 11 21,6 11 21,6 11 21,6 15 29,4 

Konumun doğal olması  3 5,9 7 13,7 9 17,6 16 31,4 16 31,4 

Bölgede ilgi çeken arazilerin mevcut olması 1 2,0 5 9,8 8 15,7 20 39,2 17 33,3 

 

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği konum tercihi alt boyutuna ilişkin katılımcıların 

verdikleri cevaplar Tablo 7’de gösterilmiştir. Verilen cevaplara göre katılımcıların en çok %74,6 ile hava 

koşullarının elverişli olmasına ve %72,5 ile bölgede ilgi çeken arazilerin mevcut olmasına önem verdikleri en 

az ise %43,1 ile bölgede aileler için aktivitelerin mevcut olmasına önem verdikleri görülmektedir. 

Tablo 8. Seyahat Stili Tercihine Ait Bulgular 

Algılanan Önem Ölçeği Konum Seyahat Stili Alt 

Boyut Bulguları 

H
iç

 Ö
ne

m
li 

D
eğ

il
 

Ö
n

em
li

 D
eğ

il
 

N
e 

Ö
ne

m
li 

N
e 

Ö
ne

m
si

z 

Ö
ne

m
li 

Ç
ok

 Ö
ne

m
li 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 370 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

N % N % N % N % N % 

Arkadaşlarımın da müsabakaya katılacak olmaları  3 5,9 8 15,7 14 27,5 15 29,4 11 21,6 

Eşim veya ailemin etkinliğin düzenleneceği bölgeye 

gitmek istiyor olması  
5 9,8 11 21,6 11 21,6 14 27,5 10 19,6 

Özel seyahat ve konaklama paketlerinin sağlanıyor 

olması  
1 2,0 3 5,9 15 29,4 15 29,4 17 33,3 

Seyahat süremin kısa olması  2 3,9 3 5,9 15 29,4 18 35,3 13 25,5 

Bir otel yerine arkadaşlarım veya ailem ile 

konaklama imkanımın olması  
4 7,8 9 17,6 15 29,4 10 19,6 13 25,5 

Ekonomik bütçeli konaklama imkanımın olması  1 2,0 3 5,9 13 25,5 19 37,3 15 29,4 

Pahalı ve lüks konaklama imkanlarının olması  2 3,9 11 21,6 14 27,5 7 13,7 17 33,3 

Araba ile gidebiliyor olmam  3 5,9 8 15,7 7 13,7 19 37,3 14 27,5 

Ailemi veya arkadaşlarımı ziyaret edebilecek 

olmam  
6 11,8 14 27,5 11 21,6 8 15,7 12 23,5 

Seyahat ve tatilin birleşmesi imkanının sunulması  3 5,9 9 17,6 13 25,5 15 29,4 11 21,6 

Konaklama yapmadan etkinliğe gidip, geri 

dönebiliyor olmam  
6 11,8 4 7,8 19 37,3 11 21,6 11 21,6 

 

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği seyahat sitili tercihi alt boyutuna ilişkin 

katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 8’de gösterilmiştir. Verilen cevaplara göre %66,7 ile ekonomik bütçeli 

konaklama imkanımın olması %64,8 ile araba ile gidebiliyor olmam ve 62,7 ile özel seyahat ve konaklama 

paketlerinin sağlanıyor olması önem arz etmektedir. En az ise %39,2 ile ailemi veya arkadaşlarımı ziyaret 

edebilecek olmaları önem arz etmektedir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Spor organizasyonları daha önceden belirlenmiş olan etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesidir. Bu 

faaliyetler ne kadar düzenli ve etkili olursa organizasyonunda bir o kadar başarılı olmasına sebep olur. Her 

başarılı organizasyon bir sonraki organizasyonun takip edilmesinin ve daha fazla katılım sağlanmasının 

temelini oluşturur. Katılımcılar organizasyon anında ya da sonrasında organizasyonla ilgili çeşitli değişkenlere 

göre değerlendirmelerini yaparlar ve önem verdikleri hususlara göre de karar verirler. 

 Bu araştırmada bisiklet sporcularının herhangi bir organizasyona ya da spor etkinliklerine katılırken 

önem verdiği etkinlik tercihi, konum tercihi ve seyahat tercihi gibi kriterler incelenmiştir. Bisiklet sporcuları 

spor organizasyonlarına katılırken önem verdikleri kriterlere ilişkin vermiş oldukları cevapların genel 

ortalaması incelendiğinde en önem verdikleri kriterlerin etkinlikle ilgili kriterler olduğunu görmekteyiz. Çünkü 

sorunsuz geçen her organizasyon onların hem fiziken hem de ruhen sadece yarışlara konsantre olmalarına 
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sebep olacağından tek düşünceleri yarışlarda başarılı olmak olacaktır. Ayrıca spor etkinliklerine katılanların 

algılanan önem ölçeği sorularına vermiş oldukları cevapların cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında 

gruplar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılık kadınların lehine olduğu görülmektedir. 

 Bunun yanında spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği sorularına vermiş oldukları 

cevapların yaş değişkenine göre karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

Diğer bir değişken olan spor yapma süresine göre karşılaştırılmasında yine gruplar arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır.  

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği etkinlik tercihi alt boyutu açısından 

değerlendirildiğinde katılımcıların en önem verdiği şeyin etkinliklerin çok iyi organize edilmesi olduğunu 

görmekteyiz. Dolayısıyla organizasyonlardan sonra başarısız ve eksik yönlerin tespit edilmesi amacıyla tüm 

paydaşların katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmalı böylece gelecekte yapılacak olan 

organizasyonlarda süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve ileriye dönük olarak katılımcıların önem verdiği 

hususların belirlenmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Spor etkinliklerine katılanların algılanan önem ölçeği konum tercihi alt boyutu açısından 

değerlendirildiğinde en önemli etkenin tahmin edilen hava koşullarının uygun olması beklendiği gibi 

gerçekleşmesi olduğu görülmektedir. Diğer bir önemli konu ise konaklama maliyetlerinin düşük olması konum 

tercihindeki en önemli değişkenlerdir. Buna göre yapılacak olan bisiklet yarışlarında yarış türlerine göre en 

uygun hava koşullarının belirlenerek o hava koşullarını taşıyacak tarihlerde yarışları organize edilmesidir. 

Ayrıca seyahat sitili tercihi alt boyutunda uygun maliyetli konaklama imkânı ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden 

konaklama konusunda yarışlarla ilgili katılımcı sayısı göz önünde bulundurularak organizatörler tarafından 

yarış öncesi konaklama tesisleriyle görüşmeler gerçekleştirilmeli içeriği zengin ve uygun maliyetli konaklama 

paketleri hazırlanmalıdır. Böylece katılım maliyetleri daha kolay hesaplanabileceğinden katılım sayısını 

olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Yapılan bu araştırmada covid 19 nedeniyle katılım sayısın az olmasından dolayı hedeflenen örneklem 

sayısına ulaşamadığından ilerde yapılacak olan çalışmalarda daha yüksek katılımcı sayısı olan etkinliklerde 

yapılmasında değişik sonuçlar elde etme açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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GEÇMİŞTEN GELEN TARİHSEL BİRİKİMİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE 

YANSIMASI VE FİNANSAL BİR ANALİZ SELÇUK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 
 

Dahi Zeynel BAKICI 

Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Efes Meslek Yüksekokulu, Kültürel Miras ve Turizm Programı, 

İzmir, Türkiye, Orcid No: 0000-0001-7230-0983 
 

ÖZET 
Selçuk, tarihsel özellikleriyle bilinen bir ilçedir. Helenistik dönemden sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinin eşsiz kültür mirası bu toprakların önemli bir birikimi ve zenginliği olarak görülmektedir. 
İlçe sakinlerinin bu önemli kültür mirasından yaşam biçimi olarak doğrudan etkilendikleri her alanda 

görülmektedir. Örneğin, Bizans su kemerlerinin yanı başında geçmiş ile geleceği buluşturan insanların 

hoşgörüye dayalı yaşam kültürü bu kente farklılık katan önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bir evin 
köşesine iliştirilmiş bir sütun başlığı, eski çağlardan kalmış ve yüzyıllarca tarihe tanıklık etmiş bir duvar, bu 
kültürel ortamı renklendiren unsurlar olarak hayatın içinde yer almaktadır. Bizans döneminde inşa edilen daha 

sonra Osmanlılar ile Selçuklular döneminde de kullanılan ve ilçenin her noktasından görülen heybetli Selçuk 

Kalesi’nin, Selçuk’ta yaşamın her alanına etkisi ile tarihi İsa Bey Camiinde yapılan ibadetten duyulan hazzın 
farklılığının bu ihtişamdan kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

İlçeyi tanımlarken  “Bir Avuç Toprakta, Dünya Mirası” olarak belirtilen tarihsel zenginlik; kültür ve 

sanat etkinliklerinin yapısını doğrudan etkilemektedir. İlki Efes Antik Kentinde 1962 yılında düzenlenen ve 
50’ncisi yapılan Selçuk-Efes Kültür ve Sanat Festivali ile yine Efes Antik Kenti’nin liman girişi ile tarihi 

gümrük depolarının yanı başında 39’uncusu su yapılan Efes Deve Güreşleri Festivali bu yansımanın örnekleri 

olarak gösterilebilir. Burada vurgulanmak istenen, tarihi süreç içinde farklı medeniyetlerin oluşumuna ev 
sahipliği yapmış bu alanların toplumsal yaşama olduğu kadar, kültür ve sanat alanında da etkili olduğunu 

belirtmektir. Bu etki geçmişten günümüze gelen uygarlık birikiminin yerel halkça benimsenmesinin bir sonucu 

olarak da görülebilir. 
Bu çalışmada amaç, geçmişinde Asya Eyaleti’nin başkenti ve dünyanın yedi harikasından biri olan 

Artemis Tapınağı’nı topraklarında barındıran Efes Antik Kenti’nin tarihten gelen ağırlığını yerleşik halk 

üzerinde bugün de sürdürdüğünü ortaya koymaktır. Çalışmada, bir dönem Selçuk İlçesi’nin yerel yönetimini 

üstlenen Belediye başkanı ile yönetiminin yapmış olduğu kültür ve sanat etkinlikleri değerlendirilecektir. 
Ayrıca kültür ve sanat etkinlerinin toplumsal boyutunun yanı sıra ekonomik boyutu da çalışmada irdelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Kültür-Sanat, Efes, Belediye, Festivaller, Finansman 

1.GİRİŞ 

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan olayların, bilim, kültür, sanat ve benzeri olaylarda yarattığı 

gelişmelerin gelecek kuşaklarda düşünsel farklılıklar oluşturduğu söylenebilir. Bu farklılıklar konumuzu 

oluşturan ve tarihte Apasas olarak bilinen süreç içinde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde Ephesos 

(Efes) olarak adlandırılan, (Efes UNESCO Kataloğu, 2019: 127) Bu çalışmanın amacı, Türklerin hükümranlığı 

döneminde Akıncılar ve Cumhuriyet döneminde Selçuk adını alan bu coğrafyada kültür ve sanat olaylarının 

günümüze etkilerinin, yansımalarının boyutunu nesnel anlamda tespit etmek aktarabilmektir. 

Antik bir kent olan Efes, Selçuk İlçesi’nin sınırları içinde bulunmaktadır. Efes, 1994 yılında Birleşmiş 

Milletler (BM) Eğitim, Bilim, Kültür Organizasyonu (UNESCO) geçici listesine alınmıştır. 5 Temmuz 2015 

tarihinde Almanya’nın Bonn Kentinde toplanan 39’uncu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(UNESCO) Dünya Mirası Komitesi toplantısın UNESCO Genel Kurulunda dört alanda Dünya Mirası olarak 

kalıcı listeye dahil edilmiştir.  Böylece Efes’in hem tarihi süreç içinde hem de günümüzde bilim, kültür ve 

sanatta dünyayı etkileyen bir uygarlık merkezi olduğu tescillenmiştir.  
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Günümüzde ilçemizde yapılan ulusal ve uluslararası etkinliklerin birçoğunda bu izleri görmek 

mümkündür. Uluslararası Efes Kültür ve Sanat Festivali, Kantaron Otu Festivali, Uluslararası Opera ve Bale 

Festivali, Efes Tiyatro Festivali tarihi mirasa gönderme yapan kültür ve sanat etkinliklerinden sadece bir 

kaçıdır. Yine 1. Kültürlerarası Edebiyat Gecesi’nde Mevlana ve Goethe’nin felsefi anlamda buluştuğu 

teatral bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. 

2.KÜLTÜR SANAT KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ İLE ETKİ ALANI 

Genel anlamıyla kültür, insanı diğer canlılardan ayıran, doğada kendiliğinden olmayan ve insan 

müdahalesiyle gerçekleşen süreçleri ifade etmekte kullanılmaktadır (Şahin ve Karakullukçu, 2019: 3). Sosyal 

teoride kültürle ilgili çalışmalara bakıldığında sermayenin sadece ekonomiyle sınırlı olmadığı, kültürel ve 

sosyal sermaye türlerinin toplumsal hayatta önemli etkenleri oluşturduğu ayrıntılı biçimde ortaya konulmuştur 

(Yerlikaya, 2018: 9). 

 

Diğer bir ifadeyle, kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam 

eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış 

ve düşünüş tarzıdır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). Günümüzde kültür sahip olduğu sosyal ve ekonomik 

etkileri dolayısıyla kentlerin kalkınmasında giderek daha fazla öne çıkmaktadır (İZKA, 2013:19).  
Kültürel miras varlıklarının bir çekicilik unsuru olarak kullanılması ve toplumumuza ait bu 

potansiyelden fayda sağlanması, gerçekleştirilmesi gereken en önemli amaçlardandır. Bu sebeple kültürel 

miras varlıklarına yönelik düzenlenecek festival gibi etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır (Atak vd., 2017:12). 

Yaşam tarzlarını etkileyen bir faklı yaklaşım sanat ve kültür odaklı işlev örneklerinde ayrışan 

toplumsal yaşamın kamusal alanda yeniden buluştuğu ve sermayenin dayattığı toplum modeli anlayışının 

karşısında birlikte yaşama hakkının anlam bulduğu görülmektedir (Şengünalp ve Doğruer, 2017: 19). 

Belediyeler, genel program türleri yerine bölge halkının istek ve beklentilerini 

dikkate alan ve farklı toplumsal kesimleri kapsayan programlar düzenlemelidir (Yerlikaya, 2018: 15) Böylece 

hemşerilerinin yaşamsal anlamda vazgeçemediği ve doğasında var olan kültürel birikimlerini koruduğu ve 

geleceğe taşıma işlevinin gerçekleştirildiği görülür. 

3.ANTİK KENTTE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ 

Efes antik çağdaki önemini yalnızca büyük bir ticaret merkezi olarak gelişmesini yalnızca başkent 

oluşuna borçlu değildir. Anadolu’nun eski Ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis kültünün en büyük 

tapınağı da Efes’te yer alır. Bu tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir (Taşkın, 2011: 

91). Roma İmparatorluğu döneminde Asya eyaletinin başkenti olan Efes’te eşsiz kalitede duvar resimleri 

bulunmuştur. Bu resimler, genellikle zengin Efeslilerin villalarının duvarlarını süslemişlerdir. Duvar 

resimlerinde işlenen konularda çoğunlukla mitolojik ve günlük hayattan kesitlerin tercih edildiğini 

görülmektedir (Eraslan, 2014:2). 

Efes’in öne çıkan evrensel değeri birincil olarak, “Çukuriçi Höyük’te Neolitik çağdan, Ortaçağ’a ve 

ötesine kadar olmak üzere insanlık tarihinin tüm önemli aşamalarından tarihsel kanıtlar şeklindeki kültürel 
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anıtların çeşitliliğinde yatar. O, farklı prehistorik yerli geleneklere ve Yunan, Roma, Bizans ve Türk 

geleneklerine katkıda bulunur. Daha sonrakiler arkeolojik kayıtta görülebilirken, Yunan geleneği bir tarafta 

Artemis tapınağı, diğer tarafta da yerleşim kalıntıları ve buluntular ile sınırlı”olmasındandır (Efes UNESCO 

Kataloğu, 2019: 33). 

Eski çağlardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim gören nadir antik kentlerden biri olan Efes, her 

dönemde önemli bir kültür, sanat ve uygarlık merkezi olarak bilinmektedir (Eser vd., 2010:30). Efes’te sanat 

hareketleri de çok canlıydı. Halk ve yöneticiler kentlerini ve özellikle Artemis Tapınağı’nı süslemek için 

ellerinden geleni yapıyorlardı… Sanatçılar arasında yarışmalar yapılıyor ve halk bu gibi faaliyetlere büyük ilgi 

gösteriyordu… Efes’te yaşayanların eğlence yaşamı da en yüksek düzeydeydi. Tiyatroda ünlü piyesler 

oynanıyor, müzisyenler çeşitli konserler veriyordu (Türkoğlu, 1986: 46). 

4. SELÇUK İLÇESİNDE KÜLTÜR VE SANAT ALT YAPISI 

Selçuk ilçesinde kültür ve sanat alanında çok güçlü bir alt yapı olmamasına rağmen özellikle 2014-

2019 yılları arasında atraksiyon anlamda ve ilçe ölçeğinin üzerinde birçok yatırımın yapıldığı söylenebilir. Bu 

çalışmalardan öne çıkanlar, Efes Kültür ve Sanat Evi, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik 

Merkezi, Efes Tiyatro Topluluğu, Müzik ve Dans Eğitim Merkezi, Drama Atölye çalışmaları, gençlere ve 

kadınlara yönelik çeşitli kültür – sanat faaliyetleri ile farklı eğitim çalışmalarıdır. 

Belediyenin önderliğinde yapılan bu tür çalışmalarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da benzer 

faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. Özellikle sosyo-ekonomik sonuç doğuracak çalışmalara ağırlık 

verildiği bu dönemde gözlenmektedir. 

Belediyenin öncülüğünde gerçekleştirilen Belediye Tiyatrosu bir sanat atölyesi gibi çalıştırılmış ve her 

yaştan ve kesimden gönüllü olarak yaklaşık 300 kişilik bir ekip oluşturularak 100 üzerinde oyun sergilenmiştir. 

Yine Selçuk Belediyesi’nin sanat evinde her yaştan hemşeriler için müzik ve el işi eğitimleri düzenlenmiştir. 

Oyunculuk atölyeleri kurularak birçok kişiye burada drama ve kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir. 

Özellikle köylerde her yaştan ve kesimden kişilere yönelik olarak  kitap okuma başta olmak üzere 

sosyo - psikolojik destekle birlikte kişisel eğitim ve beceri yoklamaları yapılarak yetenekli olanlar tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak kültür ve sanatla ilgili birçok etkinliğinde bu dönemde oluşturulduğu ve 

bu etkinliklerin tarihsel doku ile uyumunun gözetildiği görülmektedir. Bu ve benzeri çalışmalarla hedeflenen 

ilçenin kültürel mirastan gelen sorumluluk bilinci içerisinde ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini oluşturmaktır.  

5.SELÇUK- EFES ANTİK KENTİNDE GÜNÜMÜZDE YAPILAN ETKİNLİKLER 

Selçuk ilçesinde 2014-2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinin geçmişten 

geleceğe yönelik bir uzamsal bir bakış açısıyla planlandığı görülecektir. Aşağıda açıklanan kültür ve sanat 

faaliyetlerinin bir diğer özelliği sosyo- ekonomik fayda yaratmaya yönelik olarak düşünülmesidir.  Selçuk 

Belediyesi belirtilen dönem içinde kültür ve sanat çalışmalarını, geniş kitlelerin katılımını öngören, çalışanın 

öncelikli olarak yer aldığı demokratik bir modeli örnek alarak inşa ettiği görülmektedir. İlçe’de gerçekleştirilen 

kültür ve sanat faaliyetleri, sanatsal anlamda estetik beğeniyi taşıyan katılımın yüksek olduğu etkinliklerden 

oluşmuştur.  

5.1.Geleneksel Selçuk – Efes Deve Güreşleri Festivali 
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Her yıl Ocak ayının üçüncü Pazar günü yapılan Selçuk- Efes Deve Güreşi Festivali, deve güreşlerinin 

Kırkpınarı olarak tarihe geçmiştir. Türk kültürünün önemli bir parçası olan devecilik kültürü özellikle Yörük 

yaşamında aile ile bütünleşen önemli bir yaşantı olarak görülmektedir.  

 

 Develer tarihte ulaşım, yük, binek, savaş, gıda ve spor amacı ile insanlığa hizmet etmiştir. Türklerde 

deve yetiştiriciliği 4.000 yıldan fazla olmalıdır çünkü bazı arkeolojik kanıtlar Türklerde deve güreşinin en 

azından 4.000 yıldan beri yapıldığını göstermektedir (Yılmaz ve Ertuğrul, 2015:1). Tarihten gelen bu kültürel 

yapı içerisinde Selçuk’ta gerçekleşen deve güreşleri otantik etkinlikler bakımından çok önemli bir yere sahiptir. 

 

Deve güreşlerinin dünyaya tanıtılması, 1985 yılında Efes Antik Stadyumunda ilk kez uluslararası 

düzeyde yapılmaya başlanmasıyla olmuştur. Selçuk’un sahip olduğu tarihsel zenginliğin bunda şüphesiz etkisi 

çok büyüktür. Aynı zamanda Selçuk’ta yapılan deve güreşleri, gerek saha yapısı, gerekse ülkenin her yerinden 

develerin Selçuk sahasında karşılaşabilmeleri açısından, seyirci ve deve sahiplerinin ilgisini çekmeyi 

başarmıştır (Ertürk ve Gökdemir, 2016:7).  

 

Resim 2.  Geleneksel Selçuk – Efes Deve Güreşleri Festivali Bir Kare 

Kaynak: Selçuk Belediyesi Faaliyet Raporu, 2018: 35 

Deve güreşi şenliklerinin Yörük toplumuna ait kültürel değerlerinin Anadolu devecilik kültürünün 

günümüze değin varlıklarını koruyabilmesinde yadsınamaz bir rolü olmuştur. Anadolu deveciliği ve Yörük 

kültürü, geleneksel deve güreşi şenlikleri sayesinde günümüzün koşullarına yenilmeyerek sağ kalabilmiş, 

yaşayan bir kültürel mirastır (Çalışkan, 2016:7). Diğer yandan çok geniş katılımlı deve 

güreşlerinin yapıldığı Selçuk Deve Güreşleri gibi güreşler için özel deve güreşi arenaları bulunmaktadır 

ki, Selçuk Deve Güreşleri’ni genellikle 25.000 civarında seyirci izler ( Yılmaz ve Ertuğrul, 2015:10) 
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5.2.Uluslararası Selçuk Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Sempozyumu  

İlçe’de uzun dönemdir deve güreşlerinin yapılmasına rağmen bu konuda bilimsel bir çalışmanın 

yapılmaması kent yöneticileri tarafından bir eksiklik olarak görülmüştü. Bu nedenle ilk sempozyum 17- 19 

Kasım 2016 tarihleri arasında uluslararası olarak düzenlenmiştir. İlçenin tanıtımı bakımından kültürel mirasın 

önemi yadsınamaz, bu bağlamda kültür varlıklarının korunması ve geleceğe taşınmasının önemli olduğu 

bilinmektedir. Deve güreçlerinin bilimsel etkinlik anlayışına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu kültürün 

somut olmayan dünya kültür mirası olarak tescillenmesi önemli bir kazanım olarak görülmelidir.  

Deve güreşlerinde önemli bir yere sahip olan Selçuk İlçesi Birinci Uluslararası Devecilik Kültürü ve 

Deve Güreşleri Sempozyumu ile amaçlanan deve hastalıklarından deveciliğin sosyal boyutuna kadar farklı 

alanlarda çalışan, ulusal ve uluslararası alanda uzman isimlerin bir araya gelmesi, akademisyenlerin, deve 

güreşleri gibi özgün bir konuyu daha yakından tanımaları ve bu konuda yıllardır emek veren deve sahipleri, 

dernekler ve yerel yönetim ile deneyim paylaşımında bulunmuşlardır (Ertürk ve Gökdemir, 2016: 6). Selçuk 

Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, bu alandaki aktörlerin işbirliğine iyi bir örnek 

oluşturmuştur.  

5.3.Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 

Dönemin en önemli etkinliklerinden bir diğeri ise Efes Antik Kenti Büyük Tiyatro’da 7 Eylül günü 

başlayan 1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’dir. Festivalde ilk olark “Zorba”  bale gösterisi 

Yunanlı besteci Mikis Teodorakis’in müziği, Lorca Massine’nin koreografisiyle sahnelenmiştir.  

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın açılış konuşmasını yaptığı konserde, 

Festivalin uluslararası olma özelliğine vurgu yapmıştır. Festivalin oluşmasında önemli bir paya sahip olan 

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdür Vekili Aytül Büyüksaraç festivalle ilgili olarak;   "Zorba" balesi ile 

başlayacak 1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin geleneksel hale geleceğini söyleyen Büyüksaraç, 

Türkiye'yi dünyaya doğru anlatmayı hedeflediklerini kaydederek, "Değerlerimizi dünya ile paylaşmak, sahip 

olduğumuz antik mekanları korumanın yanı sıra işlevsel hale getirmek adına bu nitelikteki etkinliklerin 

mutlaka yapılması, yapılanların çoğaltılması gerekiyor. İnancım o ki bu festival sonsuza dek sürecek, dünyanın 

önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları festivale katılmak için bizi zorlayacaklar." ifadesini kullanmıştır 

(Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 2019). Ve takip eden yıllarda Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 

sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. 
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Resim 5.  Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalinden Bir Kare 

Kaynak: Selçuk Belediyesi Faaliyet Raporu, 2017 

Uluslararası olarak düzenlenen Efes Opera ve Bale Festivali Dünya Kültür Mirası unvanı almış Efes 

Antik Kentinde tarihin izlerini devam ettiren kültür sanat etkinliği olarak görülmektedir. Alanında dünyaca 

ünlü sanatçıların sahne aldığı muhteşem festivalin, antik kentin eşsiz sanat eseri olan Efes Büyük Tiyatroda 

olması festivale ayrı bir değer kattığı söylenebilir. 

 

5.4. Efes Tiyatro Festivali 

Kültür sanat etkinlikleri içerisinde en önemli olanlardan bir diğeri ise Efes Tiyatro Festivali’dir.  8 -

11 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen festivale, Tamer Levent, Aliye Uzunatağan, Ayçe Abana, Çetin 

Altay, Nejmi Aykar, Metin Güler, Murat Prosciler ve Emin Olcay gibi mesleklerinde usta olan oyuncular 

katılmışlar ve deneyimlerini tiyatro severlerle paylaşmışlardır. 
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Resim 6. 8 -11 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen Efes Tiyatro Festivalinden Bir Kare 

Kaynak: Selçuk Belediyesi Faaliyet Raporu, 2018 

Festivalin ilk günü, Selçuk Belediye Tiyatrosu’nun “Troyalı Kadınlar” adlı tiyatro oyunu ilgi ile 

izlenilmiştir. Efes Tiyatro Festivalinde Selçuk Belediye Tiyatro oyuncuları bir çok oyunu sahneleyerek ilçe 

halkının ve sanat severlerin taktirini kazanmışlardır. 

5.5. Efes Ultra Maratonu 
 

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Efes Ultra Maratonu  her yıl mart ayının ikinci haftası 

düzenlenmektedir. Tüm spor tutkunlarına deneyim yaşatabilmek için  5K,12K,23K,41K,61K ve 120K 

mesafelerinde  altı farklı parkuru  bünyesi altına alan tek yarış olan Efes Ultra Maratonu;  UNESCO Dünya 

Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kent içerisinde  ve Efes Selçuk’un patikalarında geçekleşen bir 

arazi koşusudur.  
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Resim 7.  Efes Ultra Maratonundan Bir Kare 

Kaynak: Selçuk Belediyesi Faaliyet Raporu, 2015: 43 

 
Efes Ultra Maratonu ile Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kent'i koşarak keşfettiren 

bir maraton gösterimi olan etkinlik “Dünya Kültür Mirasını Koşarak Keşfet” sloganı ile tanıtımı 

yapılmaktadır (Efes Ultra Maratonu, 2018). 

 

5.6. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 

İzmir İli’nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Selçuk-Efes ile Bergama ilçeleri arasında 

kültürel miras anlamında bir farkındalık yaratmak ve korumak düşüncesiyle organize edilmiştir. İlk defa 2016 

yılında düzenlenen etkinlikte bisiklet  sporuna gönül vermiş bir çok sporcu katılım göstermiştir.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği bu proje UNESCO Dünya Mirasları’nın amatör 

bisiklet sporcularının bastıkları pedallarla birbirine bağlandığı büyük bir farkındalık projesi olarak 

görülmelidir. Projenin amacı, yukarıda değinildiği gibi dünya miraslarımızın tanıtılması, korunması ve 

dezavantajlı kesim olarak görülen kadınların, çocukların ve gençlerin önemli rolü hakkında bilinç yaratmaktır. 

Bunun yanında bisiklet sporunun yaygınlaşması hakkında farkındalık yaratmak bir diğer amaçtır.  
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Resim 8.  UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turundan Bir Kare 

Kaynak: Selçuk Belediyesi Faaliyet Raporu, 2015 

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun hedefi; ilk etapta Türkiye’nin UNESCO Dünya 

Mirasları’nı ve ardından yurt dışındaki dünya miraslarını birbirine bağlayacak büyük turlar gerçekleştirerek, 

UNESCO’nun amacı doğrultusunda ülkemizin, dünya miraslarımızın ve altını sürekli çizdiğimiz mirasların 

korunması ve bunda kadınların ve gençlerin önemli rolünü büyük kitlelere duyurmaktır (UNESCO Dünya 

Mirası Yolunda Bisiklet Turu, 2019). 

6. KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN FİNANSMANI 

Belediyelerde zorunlu görevlerden ziyade ihtiyari görev olarak görülen veya görülmeye çalışılan 

kültür ve sanat faaliyetlerin finansmanı faaliyetlerin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Bu tür faaliyetlerin 

finansmanı ağırlıklı olarak yerel yönetimlerce gerçekleştirilmektedir.  

Selçuk Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nce 2014-2019 döneminde yapılan kültür ve sanat faaliyetleri 

bütçe harcamaları ve bu harcamaların toplam harcamalara oranı yıllara göre Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Selçuk Belediyesi Kültür Müdürlüğünün 2014-2019 Döneminde Yıllara Göre Yapılan Kültür ve 

Sanat Etkinlik Harcamalarının Toplam Bütçe Harcamalarına Oranı (%) 

Kaynak: Selçuk Belediyesi 2014-2019 dönemi Faaliyet Raporları, Bütçe Uygulama Sonuçlarından 

Derlenmiştir. 

Şekil 1 incelendiğinde; 2014 yılında kültür ve sanat için yapılan harcama %0.033, 2015 yılında %5.1, 

2016 yılında %4.7, 2017 yılında % 5.1,  2018 yılında %6.2, 2019 yılında % 4.5 olduğu görülür. 2014 yılı 

haricinde kültür ve sanat harcamaları bütçedeki payı yıllara göre %4.7 ile %6.2 aralığında değişmektedir. 

Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde Selçuk Belediyesi’nin kültür ve sanat harcamalarının çok 

yüksek maliyetler oluşturmadığı görülmektedir. İstenen neticede daha düşük maliyetlerle daha yüksek nitelikte 

ve sayısal fazlalıkta etkinlikler oluşturmaktır. 

7.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Unesco Dünya Mirası unvanlı Efes Antik Kenti gölgesinde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri 

tarihten gelen bir sorumluluğu yerine getirme anlayışının bir sonucu olarak görülmelidir.  Özellikle 5 Temmuz 

2015 tarihinde UNESCO Dünya Mirası unvanını almak bir kente saygınlık sağlarken aynı zamanda büyük bir 

sorumlulukta yüklemektedir. Bu sorumluluk her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında daha yoğun bir 

biçimde hissedilmektedir. “Şehirlerin hafızası, orada yaşayan insanların da hafızasıdır
23

” sözü bu hissiyatı en 

anlamlı bir biçimde yansıtmaktadır. 

                                                             
23 Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 11-12 MAYIS 2018 Tarihlerinde İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü İstanbul Kültür Çalıştayı sunuş konuşmasından alıntıdır. 
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2014-2019 yıları arasında Selçuk Belediyesi’nin yaptığı kültür sanat çalışmaları Efes’in mirasını 

gelecek kuşaklara aktarma anlayışıyla gerçekleştirilmiştir. İlçe’de bu anlayış UNESCO alan yönetimince de 

desteklenerek ve bu yönde projeler oluşturarak sonuç alınmaya çalışılmaktadır.  

 

Diğer yandan, dünya mirası bir kent olarak Selçuk-Efes kültür ve sanat harcamalarına Selçuk 

Belediyesi olarak bütçenin %4.5 ile %6.2’sini ayırmaktadır. Diğer yandan sivil toplum kuruluşları ve odalar 

marifetiyle harcama yapıldığı bilinmektedir.  Buna rağmen, böylesine önemli bir kentin kültür sanata daha 

yüksek bütçeler ayırarak ekonomide, ticarette ve kültür ile sanatta tarihsel dönemin en zengin kentine uygun 

konuma gelmesi beklenen bir sonuç olmalıdır.  

 

Birçok alanda pozitif etki oluşturan kültür ve sanat etkinliklerinin istenen düzeye çıkarılmasında en 

önemli hususun yerel halkın benimsemesinde ve süreç içerisine sadece edilgen veya uygulayan olmanın 

yanında her koşulda karar mekanizması içerisinde bulunmasıyla sağlanabileceğidir. Bu konuda yöneticilerin 

toplumsal katılımı sağlama bilinci ve görevi içerisin de olmaları zorunluluğu vardır. 

 

Sonuç olarak kültürel miras, olumlu ve anlamlı değerlendirildiğinde hayatın geri kalan tüm dönemleri 

için tarihten ders alınacak önemli bir kültürel mecraya dönüşebilir. Geçmişi tarihsel perspektifi içinde doğru 

okumak, yorumlamak ve kültürel miras öğretisini bilimin ışığında gelecek kuşaklara emanet etmek en önemli 

görevlerimizden olmalıdır.  
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ÖZET 
Yoğun Rekabet ortamında işletmeler varlıklarını devam edebilmek ve karlılıklarını arttırabilmek için üretim 

sistemlerine önem vermektedirler. Üretim sistemleri; Çıkan ürünün miktarı, maliyeti, zamanında teslimatı, 
kalitenin güvenirliliği, yatırımı, kullanımı, esnekliği gibi unsurları, işletmenin belirlediği politikalar 

doğrultusunda en olası şekliyle gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Üretim sistemleri ürettikleri ürünlerin 

türünü, ürünlerin miktarını, ürünün yapısını, üretimini gerçekleştiren makinaların işletme içerisindeki yerleşim 

düzeni bakımından farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla üretim sistemleri sözkonusu kriterlerden esnek 
üretim sistemleri, tam zamanında üretim ve malzeme ihtiyaç planlanması göre sınıflandırılmaktadır.  

Esneklik, işletmelerin değişken piyasa koşullarında, üretim sisteminin gelişimi ve yenileme stratejileri ile 

tasarımını, ürününü, iş akışını, sürekli etkin ve verimli alanlarında gelişmelerle, müşteri istek ve ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak zamanını, yer, fiyatı ve fayda bütünlüğünü sağlayabilme kapasitesidir. Tam zamanında 

üretim sisteminde, üretim sürecinde söz konusu malzeme ihtiyaç duyulduğu kadar üretilmektedir. Her bir 

üretim aşamasında hangi malzemenin ne kadar üretileceği bir sonraki üretim aşamasındaki ihtiyaca göre 
belirlenmekte ve üretilmektedir. Malzeme ihtiyaç planlaması, stoklara yapılan yatırımı en düşük seviyede 

tutmak, üretim ve etkinliği yükseltmek, satın alıcılarına verilen hizmeti geliştirebilmek hedefiyle kullanılan bir 

yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.  

Bu araştırmanın amacı, üretim sistemleri uygulamaları olan esnek üretim sistemleri, tam zamanında üretim ve 
malzeme ihtiyaç planlanmasına göre, yenilik, esneklik, kalite, dağıtım ve maliyet kavramları arasında 

oluşturulan beş adet hipotez geliştirilmiştir. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 39 

işletmeye ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler SPSS istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirilmeye 
alınmıştır. Bu kapsamda araştırmada yenilik ile esneklik, esneklik ile kalite, dağıtım ile maliyet, kalite ile 

maliyet ve dağıtım ile kalite arasında farklılık olmadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Esnek Üretim Sistemleri, Tam Zamanında Üretim, Malzeme İhtiyaç Planlaması 

 

A STUDY ON MEASURING THE DIFFERENCES IN PRODUCTION SYSTEMS 

ABSTRACT 

In order to survive in fierce competition environment and increase their profits, businesses give importance to 
their production systems. Production systems aim to fulfill the elements such as quantity, cost, timely delivery, 
credibility of the quality, investment, use and flexibility of the output  in the most possible way in line with the 
determined policies of the business. Production systems differ in terms of the types, quantities and forms of 
the products, and layout of the machines in the production unit. Therefore, production systems are classified 
according to flexible manufacturing systems, timely manufacturing and material requirements planning which 
are among the criteria in question.  

Flexibility is the businesses' capacity of ensuring the integrity of time, place, cost and benefit by considering 
the production systems’ improvement, innovation strategies, products, work flow, developments in their 

continuously active and efficient fields, and customer’s demands and needs. In a timely production system, the 
relevant material is produced as needed during the production process. In each production stage, which material 
will be produced in what amounts is determined and produced according to the need in the next production 
stage. Material requirements planning is a management tabulation and control technique which is used with 
the aim of keeping the investment in stocks at the lowest level, increasing the production and efficiency, and 
developing the service provided to customers.  

In line with the aim of this research, five hypotheses were developed between the concepts of innovation, 
flexibility, quality, delivery and cost in respect of flexible manufacturing systems, timely manufacturing and 
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material requirements planning, which are production systems practices. In the research, by using the simple 
random sampling method, 39 businesses were accessed. The data accessed were evaluated by using the SPSS 
statistical package software. Within this framework, in the research, it was determined that there was no 
difference between innovation and flexibility, flexibility and quality, delivery and cost, quality and cost, and 
delivery and quality. 

Keywords; Flexible Production Systems, Timely Production, Material Requirements Planning  

Üretim Sistemleri 

Üretim sistemi; girdilerin en verimli şekilde kullanılarak insan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve ya hizmete 

dönüştürülmesini sağlayan sürecin bütünü olarak tanımlanabilir. İşletmelerin karar verecekleri üretim 

sistemlerinin üretim çabasının, ürünün kapsamı ve müşterinin beklentileri yanında üretim maliyetleri üzerinde 
de oldukça büyük etkileri olmaktadır. Ayrıca işletmelerin rekabet avantajını elinde bulundurarak varlığını 

sürdürebilmesi için de üretim sistemlerinin faaliyetleri etkili bir şekilde ortaya konmalıdır. Üretim sistemleri; 
Çıkan ürünün miktarı, maliyeti, zamanında teslimatı, kalitenin güvenirliliği, yatırımı, kullanımı, esnekliği gibi 
unsurları, işletmenin belirlediği politikalar doğrultusunda en olası şekliyle gerçekleştirmeyi amaçlar (Şenol, 

2020). 

Üretim sistemleri üretilen ürünlerin çeşidini, ürünlerin sayısını, ürünün yapısını, üretim tipini, üretimi 

gerçekleştiren makina ve malzemelerin işletmede yerleşim düzenini vb. açısından farklılık göstermektedir. 
Ayrıca işgören sayısını, teknolojik yapısını, finansal imkanları gibi faktörler de göz önüne alınması 

gerekmektedir. Üretim planlama ve kontrollerinde karşılaşılan sorunlar, üretim sistemlerinin belirli kriterlere 

göre sınıflandırılması zorunlu olmaktadır. Böylelikle üretim sistemlerinin daha iyi anlaşılması ve sorunlara 
daha akıllıca çözümler getirilmesi mümkün olmaktadır. Üretim sistemlerinde sözü edilen kriterler üretim 

yönetimi, ürün cinsi, üretim miktarı veya üretim akışına göre sınıflandırılmaktadır (Tanrıtanır, 1992). 

Esnek Üretim Sistemleri 
Esneklik, üretim sisteminde üretim pazarındaki değişikliğe hızlı ve etkin bir şekilde adaptasyon 

sağlayabilmesiyle ilgili bir kavramdır (Gupta, 1993). Esneklik, üretim operasyonu ihtiyacına ve değişim 

gösteren etmenlere uyum sağlamayı başarabilen işletme kapasitelerinin ölçümleri şeklinde 

tanımlanabilmektedir (Michon, 1987). Esneklik, işletmelerin hızla farklılaşan piyasa şartlarına, üretim 
sisteminin geliştirilmesi ve yenilenme stratejisi ile tasarımı, ürünü, iş akışını, süreklilik arz eden etkinlik ve 

verimlilik alanlarında gelişimi, müşterilerin isteklerini ve ihtiyaçlarının göz önüne alınarak zaman, yer, fiyat 

ve fayda bütünlüğünün sağlayabilme yeteneğidir (Aydoğan, 2005).  

Esnek üretim sistemleri; stoklandırılmış farklı türde iş bölümlerinin üretim işlemleri esnasında farklı tezgâhlar 

ve iş istasyonları arasında, her parçanın gerekliliğine göre aynı sürede ve rasgele zamanlarda ayrı ayrı 

taşınmalarını sağlayabilen otomatik bilgisayar kontrollü sistemlerdir. (Milner ve Vasiliou, 1986). 

1970'li yıllarda başlayan ekonomik kriz kapitalist sistemi yeni yapılanmalara zorlamıştır. Dolayısıyla 
devletlerin ekonomik düzenlenmelerinde belli roller üstlenildiği keynezyen politikalarının yerine, Liberal 

ekonomik politikaları ve serbest piyasa ekonomisine geçişi kabul görmüştür. Üretim proseslerinde uygulanan 

Fordist kitlesel üretim organizasyonun çıkardığı sorunlar (üretimde ve kar miktarlarındaki düşüşler, 
çalışanların işe yabancılaşması, yükselen talep dalgalanmalarının hemen cevap verememe, stokların artışı, 

artan maliyetler) cevap verilebilecek bir üretim faaliyet sistemine ihtiyaç doğmuştur. Azalan kar miktarlarını 

arttırabilecek, çalışanların işe uyumunu kolaylaştırabilecek, sermaye hareketliliğine uyum sağlayacak ve 
sermaye birikim sürecini hızlandıracak bir üretim organizasyon sistemi yani Esnek Üretim gündeme 
getirilmiştir (Abbasoğlu, 2001).  

Esnek Üretim Sistemleri (FMS) orta hacimde, birden çok parçanın üretimine uygun olarak tasarımı yapılmış, 

bilgisayarlarla yönetilebilen ve aralarında malzeme akışının otomatik olarak sağlanabildiği tam olarak bağımlı 
olmadığı iş istasyonlarından oluşmaktadır. Bu sistemde bir ya da birden fazla çok amaçlı bilgisayar kontrollü 

makineden oluşan imalat hücreleri bulunmaktadır. Parçaların makinelere yerleştirilmesi ve makineden 

makineye taşınması, robotlarla veya karmaşık transfer mekanizmalarla gerçekleşmektedir. hammaddeleri, 
ihtiyaç duyulan noktalara uzaktan kumanda ile yönetilebilen araçlar ile getirilir, robotlar aracılığıyla işlem 

görülecek makineye yerleştirilir ve daha sonra tekrar robotlar ile alınarak depolara gönderilmek üzere araçlara 

yüklenilmektedir. Direkt işçilik, malzeme taşıma ve depolamayla ilgili sorunları en aza indirilerek, hızı ve 
verimliliklerin arttırıldığı bu sistemleri, sistem elemanları hazırlık zamanları sebebiyle diğer sistem elemanında 

kesinti olmayacak şekilde tasarlanmıştır (Bayuk ve Güzeller, 2008).  
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Esnek üretim sistemleri, yoğun otomasyonda ve teknoloji yoğunluklu üretim yapıldığı, üretim faktörlerini 

hızlıca üretime yönlendirildiği ve tam zamanında satın alıcısına ulaştırarak paraya çevrildiği, insanların 

bulunan ortama uyum sağladığı ve değişikliğe hızla cevap verdiği üretim süreci olarak ifade edilmekte ve genel 
özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Gönen ve Çelik, 2004)  

Esnek üretim sistemleri ürün çeşitlerinin çok olduğu firmalarda uygulanmaktadır. Esnek üretim sistemi aynı 

grupta olup değişiklik gösteren parçaların üretimini yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Genel amaçlı makina teçhizatları bulunmaktadır. Genel amaçlı makina-teçhizat ve malzeme taşıma 

sistemlerini kontrol edebilen ana bir bilgisayarları bulunmaktadır. 

Mamul/yarı mamul ve hammaddeleri otomatik bantlar, malzeme ve taşıyıcılar ile hareket edebilmektedir. 

Makinelerin kullanılmasıyla otomatik olarak değişen ve farklı parçaların üretimi mümkündür. 

Üretimde kişilerin müdahaleleri en az seviyeye indirilmiştir. Fabrikalara hammadde girişinden ürün çıkışına 

kadar kalite kontrolü, tasarımı, üretimi gibi tüm işlemler otomasyona dayalı olarak bilgisayarlarla 

gerçekleştirilmektedir. 

Tam Zamanında Üretim 

Tam zamanında üretim, işletmenin sıfır hata ve sıfır stok hedeflerine ulaşmada az sayıda satıcıdan yüksek 

kaliteli ürünlerin küçük miktarlarda ve tam zamanında teslimatını zorunlu kılan bir yaklaşım veya üretim 

stratejisidir. Tam zamanında üretim, üretim sürecinde üretimin geliştirilmesini ve maliyetlerin azaltılmasını 
sürekli kılacak şekilde gereksiz unsurların ve işlemlerin elimine edilmesini öngören üretim felsefesidir (Erol 

ve Eken, 2020). Tam Zamanında Üretim; ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan yerde ve sadece ihtiyaç 
duyulan malzemeyi bulundurmayı amaç edinen mamul ya da yarı mamul hareketi ve teslimatıdır (Firuzan ve 
Ayvaz, 2004). 

Tam Zamanında Üretim Taiichi Ohno ve Shigeo Shingo tarafından Toyota Motors şirketi için gerçekleştirilen 
bir üretim felsefesidir. TZÜ bir üretim tekniği olarak görülmekten öte bir üretim felsefesi olarak görülmektedir. 
TZÜ’nün amacı üretim sistemi içerisinde işletmeye yük olan, verimliliği engelleyen ya da müşterilerin 

faaliyetlerine fazladan masraf ekleyen gereksiz işlevleri ortadan kaldırmaktır. Ayrıca TZÜ tüm atıkların 

ortadan kaldırılmasını ve sürekli iyileştirmeyi isteyerek, piyasa ihtiyaçlarını cevaplayan imalat sistemini 

oluşturmayı hedeflemektedir (Duman vd., 2014). 

Tam zamanında üretim sisteminde üretim sürecine değer katmayan unsurlarını elemine edilmesi konusunda 

üretim sürecinde ihtiyaç duyulan malzemelerin gerektiği kadar üretilmesini de önemli olmaktadır. Tam 

zamanında üretim sisteminde, üretim sürecinde konusu geçen malzemelerin ihtiyaç duyulduğu kadar 
üretilmektedir. Her bir üretim aşamalarında hangi malzemenin ne kadar üretileceği bir sonraki üretim 

aşamasındaki ihtiyaca göre belirlenmekte ve üretilmektedir. Yani bir önceki üretim aşamasında, bir sonraki 

üretim aşamasında söz konusu malzemeye ihtiyaç duyulduğu kadar üretilir. Talebe göre üretim 

gerçekleşmektedir. (Erol ve Eken, 2020).  

 

Malzeme İhtiyaç Planlaması 

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), nihai ürün için hazırlanmış olan ana üretim çizelgesinin ürün ağacı bilgisi 
yardımı ile ihtiyaç duyulan parça ve malzeme çizelgesine çevirerek satın alma ve üretim emirlerini hazırlayan 

bir stok yönetim tekniğidir. Malzeme ihtiyacının etkin bir yöntemle hesaplanması için geliştirilmiş bir 

sistemdir. Bu sistem ana üretim çizelgesinden nihai ürünün ne zaman ve ne miktarda üretilmesi gerektiğini 
öğrenmektedir. Ürün ağacı bilgisinden faydalanılarak ilgili son ürün için gerekli olan parçalarını ve 

miktarlarını hesaplamaktadır. Bu bilgiler envanter durumu ile karşılaştırılır, üretim ve ulaşım sürelerini de 

kullanarak parçaların ne zaman ve ne miktarda sipariş edileceğini belirlemektedir (Arslan vd., 2017). 

Malzeme İhtiyaç Planlaması, envanter yatırımlarını en düşük seviyede tutarak, üretimini ve etkinliklerini 
artırmak ve müşterilerine verilen hizmeti geliştirmek gayesiyle kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol 

tekniğidir (Paksoy ve Altıparmak, 2004). 

Malzeme ihtiyaç planlaması, stok yatırımını minimize ederek, üretim seviyesini ve etkinliğini arttırmak ve 
satın alıcılarına yapılan hizmeti geliştirmek hedefiyle kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. 

Malzeme ihtiyaç planlaması, üretim planlamada ve stok kontrol faaliyetlerinde gerçekleştiren bilgisayar 

destekli bir üretim sistemidir. Malzeme İhtiyaç Planlaması sistemde hatasız bir planlama, etkili bir malzeme 
kontrolü ve meydana gelen değişiklik ihtimallerine karşın planlarda yeniden düzenlenmeyi sağlamaktadır. 

Envanter miktarını en uygun düzeyde tutarken, ihtiyaç duyulan malzemeyi istenilen yer ve zamanda hazır 
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bulunmasını temin etmektedir. MİP, ana üretim programının, bu programı oluşturan birbirine bağımlı stok 

elemanları için zamanlamış tam ihtiyaçlara çeviren ve bu ihtiyaçları planlı bir şekilde karşılanması için 

düzenlenen birbiri ile ilişkili işlemler grubu, karar kuralları ve kayıtlarıdır.(Aydoğan ve Asal, 2009). 

Uygulama  

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmanın evreni Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı işletmelerden oluşmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini ise, olasılığa dayalı örnekleme yöntemi olan basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 39 adet 

firmaya ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirilmeye 

alınmıştır. 

Anketin birinci bölümünde katılımcılar ile ilgili demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci kısmında ise yenilik, 
esneklik, kalite, maliyet ve dağıtım ile ilgili farklılık hipotezleri yer almaktadır. Ölçeği oluşturan ifadeler 1’den 

(Hiç önemli değil) … 5’e (çok önemli) kadar sıralanmış olan 5’li Likert sistemi kullanılmıştır. Anket 

formlarının değerlendirilme aşamasında SPSS 23.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmada ankete katılım sağlayan yöneticilerin pozisyon durumuna göre demografik özelliklerine ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

    Tablo 1. İşletmedeki Pozisyonunuz 

İşletmedeki Pozisyonunuz F % 
İşletme Sahibi 3 7,7 
Üretim Müdürü 12 30,8 
Satın Alma Müdürü 11 28,2 
Lojistik ve Tedarik Müdürü 5 12,8 
Muhasebe Müdür 5 12,8 
Genel Müdür veya Yardımcısı 3 7,7 

Tablo 1’de araştırmada ankete katılım sağlayan yöneticilerin pozisyon durumuna göre bakıldığında en yüksek 

oranda %30,8 ile üretim müdürü ardından sırasıyla satın alma müdürü %28,2, lojistik ve tedarik müdürü 
%12,8, muhasebe müdürü %12,8, işletme sahibi %7,7 ve Genel Müdür veya yardımcısı %7,7 şeklinde 

sıralanmaktadır. 

    Tablo 2. Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu F % 
İlköğretim 1 2,6 
Lise 8 20,5 
Yüksekokul 6 15,4 
Fakülte 20 51,3 
Yüksek Lisans 4 10,3 

Tablo 2’de araştırmada ankete katılım sağlayan yöneticilerin eğitim durumuna göre bakıldığında en yüksek 

oranda %51,3 ile fakülte mezunu olduklarını ardından sırasıyla Lise mezunu %20,5, yüksekokul %15,4, 

Yüksek Lisans %10,3, İlköğretim %2,6 şeklinde sıralanmaktadır. 

Araştırma Hipotezleri 

Üretim Sistemlerinde Farklılıkların Ölçülmesine Yönelik geliştirilen araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır. 

H1: Yenilik ile Esneklik Arasında Farklılık yoktur. 

H2: Esneklik ile Kalite arasında farklılık yoktur. 

H3: Dağıtım ile Maliyet arasında farklılık yoktur. 

H4: Kalite ile Maliyet arasında farklılık yoktur. 

H5: Dağıtım ile Kalite arasında farklılık yoktur. 
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Yenilik, Esneklik, Kalite, Dağıtım ve Maliyet güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha) katsayısı 0,873 

bulunmuştur. 0.80 ile 1 arasında ise yüksek derecede güvenilir bir ölçek olarak yorumlanmaktadır 

(  

H1 Hipotezi olan Yenilik ile Esneklik arasındaki t testine bakıldığında varyanslarının homojen (p=0,274>0,05) 
oldukları görülmüştür. Ayrıca hipotez P= 0,314>0,05 olduğundan H1 hipotezi Kabul edilmiştir. Dolayısıyla 

Yenilik ile Esneklik arasında farklılık yoktur. Bu bakımdan işletmeler yenilik faaliyetlerinde bulunabilirlerse 
esneklik yönlerinin de gelişebileceği ifade edilmektedir.  

Tablo 2. Yenilik ve Esneklik Farklılık Testi 

Yenilik 

Esneklik 

F P t P (2-tailed) 

1,215 0,274 1,013 0,314 

  1,013 0,314 

H2 Hipotezi olan esneklik ile kalite arasındaki t testine bakıldığında varyanslarının homojen (p=0,120>0,05) 
oldukları görülmüştür. Ayrıca hipotez P= 0,218>0,05 olduğundan H2 hipotezi Kabul edilmiştir. Dolayısıyla 
esneklik ile kalite arasında farklılık yoktur. Bu bakımdan işletmeler esneklik faaliyetini yükseltmek isteyen 

işletmeler kalite yönlerinin de gelişebileceği ifade edilmektedir.  

Tablo 3. Esneklik ve Kalite Farklılık Testi 

Esneklik 

Kalite 

F P t P (2-tailed) 

2,477 0,120 1,243 0,218 

  1,243 0,218 

H3 Hipotezi olan dağıtım ile maliyet arasındaki t testine bakıldığında varyanslarının homojen (p=0,416>0,05) 
oldukları görülmüştür. Ayrıca H3 hipotezi P= 0,681>0,05 olduğundan H3 hipotezi Kabul edilmiştir. Dolayısıyla 

dağıtım ile maliyet arasında farklılık yoktur.  

Tablo 4. Dağıtım ve Maliyet Farklılık Testi 

Dağıtım 

Maliyet 

F P t P (2-tailed) 

0,668 0,416 -0,412 0,681 

  -0,412 0,681 

H4 Hipotezi olan kalite ile maliyet arasındaki t testine bakıldığında varyanslarının homojen (p=0,191>0,05) 
oldukları görülmüştür. Ayrıca H4 hipotezi P= 0,078>0,05 olduğundan H4 hipotezi Kabul edilmiştir. Dolayısıyla 

kalite ile maliyet arasında farklılık yoktur. Katılımcılara göre kalite maliyeti arttırdığı görülmüştür. 

Tablo 5. Kalite ve Maliyet Farklılık Testi 

Kalite 

Maliyet 

F P t P (2-tailed) 

1,744 0,191 1,785 0,078 
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  1,785 0,078 

H5 Hipotezi olan dağıtım ile kalite arasındaki t testine bakıldığında varyanslarının homojen (p=0,603>0,05) 

oldukları görülmüştür. Ayrıca H5 hipotezi P= 0,159>0,05 olduğundan hipotez Kabul edilmiştir. Dolayısıyla 

dağıtım ile kalite arasında farklılık yoktur. Katılımcılara göre dağıtım kaliteyi arttırıcı etken olabilmektedir. 

Tablo 6. Dağıtım ve Kalite Farklılık Testi 

Dağıtım 

Kalite 

F P t P (2-tailed) 

0,273 0,603 -1,423 0,159 

  -1,423 0,159 

Sonuç 

İşletmelerin karar verecekleri üretim sistemlerinin üretim çabasının, ürünün kapsamı ve müşterinin beklentileri 

yanında üretim maliyetleri üzerinde de oldukça büyük etkileri olmaktadır. Bu bakımdan Üretim sistemleri; 
Çıkan ürünün miktarı, maliyeti, zamanında teslimatı, kalitenin güvenirliliği, yatırımı, kullanımı, esnekliği gibi 

unsurları, işletmenin belirlediği politikalar doğrultusunda en olası şekliyle gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yapılan bu çalışma ile üretim sistemlerinin farklılıklarına yönelik araştırılma yapılması amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda 39 işletmeye yönelik uygulama yapılmıştır. Araştırmada yenilik ile esneklik (H1), esneklik ile kalite 
(H2), dağıtım ile maliyet (H3), kalite ile maliyet (H4) ve dağıtım ile kalite (H5) arasında farklılık olmadıkları 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla yoğun rekabet ortamında işletmeler üretim sistemlerine yapacakları yatırımlar ile 

piyasa da tutunma anlamında olumlu etkisi olduğu söylenebilmektedir.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the anxiety of finding a job in students studying at the faculty of sports 
sciences. For this purpose, quantitative research method was used in the study. Scanning model, one of the 
quantitative research methods, was used. Students of İnönü University, Munzur University and Çanakkale 

University Faculty of Sport Sciences constituted the universe of the study. The sample consists of 278 students 
who are still studying and determined by the simple random sampling method. Research data were collected 
by online data collection tools due to the pandemic. Due to the normal distribution of research data, t test and 
one way anova test were used for independent groups. According to the results of the research, it was 
determined that female students have higher job-finding anxiety than male students. It has been determined 
that the anxiety of finding a job differs according to the department of sports sciences students. Accordingly, 
it has been revealed that the students of the physical education and sports teaching department have higher 
anxiety about finding a job than the students of the sports management department. Also, there was no 
difference in anxiety about finding a job according to the grade level.  

Keywords: Faculty of Sport Sciences, Finding Anxiety, University Student 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISININ İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygısının 
incelenmesidir. Bu amaçla yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma 

yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi, Munzur Üniversitesi 

ve Çanakkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemini ise basit seçkisiz 
örnekleme yöntemi ile belirlenen ve halen öğrenimine devam eden 278 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

verileri pandemi sebebiyle online veri toplama araçlarıyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılması 

sebebiyle bağımsız gruplar için t testi ve one way anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kadın 

öğrencilerin iş bulma kaygısı erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Spor bilimleri fakültesi 
öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre iş bulma kaygısının farklılaştığı belirlenmiştir. Buna göre 

beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin iş bulma kaygısı spor yöneticiliği bölümü 

öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınıf düzeyine göre iş bulma kaygısında 
herhangi bir farklılık bulunamamıştır.  

Anahtar kelimeler:  Spor Bilimleri Fakültesi, İş Bulma Kaygısı, Üniversite Öğrencisi 

 

INTRODUCTION  
Today, in addition to unemployment being a big problem in our country, it is noteworthy that especially 

youth unemployment and educated youth unemployment among this group are increasing rapidly with each 
passing day. Considering that one out of every four young people is unemployed in Turkey, young people who 
struggle to start a new life by taking part in business life are also pushed out of social life. In particular, the 
fact that young people, who are expected to be bearers in the process of contributing to the development of 
developing countries, cannot be included in this process causes great losses for the country's economy 
(Demirci, 2020). 

One of the most important problems of the whole world, especially Turkey, is the problem of 
unemployment. Individuals want to improve or increase their economic level by preventing the problem of 
unemployment, to have a status in the society and family, to gain prestige and to achieve their economic 
freedom. According to TUIK (2021) data; Seasonally adjusted unemployed persons aged 15 and over in Turkey 
increased by 142 thousand persons in the first quarter of 2021 compared to the previous quarter and reached 4 
million 118 thousand persons. Seasonally adjusted unemployment rate, on the other hand, increased by 0.1 
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points to 12.9% (Turkish Statistical Institute, 2021). The seasonally adjusted unemployment rate among the 
young population in the 15-24 age group has increased by 0.2 points to 25.3% in the first quarter of 2021 
compared to the previous quarter, and the seasonally adjusted employment rate has increased by 0.9 points to 
30.6%. The seasonally adjusted labor force participation rate in this age group, on the other hand, increased by 
1.3 points compared to the previous quarter and reached 41.0% (Turkish Statistical Institute, 2021). 

University education is to prepare employees who will work in various sectors for the business world 
by providing them with basic education. However, the rapid increase in the number of universities, the rapid 
increase in the number of graduates, and the importance of raising themselves at a level that can compete with 
thousands of young people in terms of employment priority should be gradually understood. Especially the 
existence of the unemployment problem in the country has led to the emergence of unemployment concerns 
of the youth even more (Dursun & Aytaç, 2009). 

Higher education provides more individual and social income growth with the opportunities it brings. 
With the increase in the population of undergraduate graduates, it creates positive effects in terms of social 
life. Due to the cost of higher education in social and individual terms, the unemployment of those who have 
this level of education causes higher costs (Bulutay, 2005). 

The existence of the unemployed population among university graduates, the increase in the number 
of universities opened every year, the rapid increase in the number of students graduating from related 
departments, and the decrease in employment rates especially affect senior university students psychologically. 
It causes anxiety for students to find a job after graduation and despair about their future (Dursun & Aytaç, 
2009). It is thought that it is difficult for higher education graduates to be concerned about finding a job and to 
cope with it. For this reason, in the study, it was aimed to examine the anxiety of finding a job among the 
students of sports sciences faculty. 

METHOD 

Research Pattern 

The research was designed in the scanning model to determine the job finding anxiety of the sports 
sciences faculty students. Screening models are research approaches that aim to describe a situation that existed 
in the past as it exists (Karasar, 2011). 

Research Group 

Students of İnönü University, Munzur University and Çanakkale University Faculty of Sport Sciences 
constituted the universe of the study. Simple random sampling method was used to determine the research 
sample. Simple random sampling, a basic sampling often used as a sampling technique itself or as a building 
block for more complex sampling methods; It is the way that every unit in the universe has an equal chance of 
being selected and choosing an example (Singh, 2003; Meng, 2013). The sample of the study consists of 278 
students who are still studying and determined by simple random sampling method. The demographic 
characteristics of the students participating in the study are given in Table 1. 

 

 

Table 1. Demographic Characteristics of the Research Group 

 Değişken f % 
Gender Male 157 56,5 

Female 121 43,5 
Reading 
Section 

Physical Education and Sports Teaching 74 26,6 
Coaching Training 63 22,7 
Sports Management 141 50,7 

Grade Level 1st Class 95 34,2 
2st Class 37 13,3 
3st Class 75 27,0 
4st Class 71 25,5 

Total  278 100 
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56.5% of the participants in the study are male students, 50.7% are sports management students and 
34% are first year students. 

 

Data Collection Tool and Data Collection 

In the form prepared for the collection of data in the study, there were questions including personal 
information and scale questions. In the study, sports science students' job finding anxiety scale was used. The 
sports science students job finding anxiety scale developed by Aslan and Uğraş (2021) consists of 8 items and 

a single factor. The 8-item factor load in the scale was between 0.689 and 0.869, and item total correlations 
ranged from 0.475 to 0.733. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale is 0.958. The research data 
were collected in the form of online surveys via Google form due to the pandemic period. 

 

Data Analysis 

SPSS 22.0 (Statistical Package For Social Science) package program was used to analyze the data 
collected in the study. Before analyzing the scales applied in the study, the mean, standard deviation, skewness 
and kurtosis values were examined to determine whether the sample had a normal distribution. Since it was 
determined that the data were distributed normally, t test and One Way Anova test were used among the 
parametric tests. The mean, standard deviation, skewness and kurtosis values are given in Table 2 below. 

 

Table 2.Sport Science Students Finding Anxiety Average, Standard Deviation, Skewness and 
Kurtosis Values 

Dimensions N X̄ S.S Skewness Kurtosis 

Job Finding 
Anxiety 278 3,6201 1,05695 -,778 -,030 

 

BULGULAR 

 In this part of the study, the answers given to the scale questions of the students of the sports sciences 
faculty in the sample of the research are included. 

 

Table 3.Sports Sciences Students Finding Anxiety Independent Sample T Test Results According 
to the Gender Variable 

Dimensions Cinsiyet N X̄ SS SD T P 
Job Finding 

Anxiety 
Female 121 3,9019 , 75592 

276 4,007 0,000* 
Male 157 3,4029 1,19792 

 

When Table 3 is examined; The difference between the group averages was found to be statistically 
significant as a result of the t-test conducted to determine whether the students' job anxiety levels differ 

significantly according to the gender variable (p <0.05). Accordingly, it was determined that the anxiety level 
of female students in finding a job (X̄ = 3.9019) is higher than that of male students (X̄ = 3.4029). 

 

Table 4.According to the Grade Level of Sports Science Students, Finding Anxiety One Way 
Anova Results 

Dimensions Grade Level N X̄ SS Anova Scheffe 
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F P 

Job Finding 
Anxiety 

1 95 3,6382 1,02015 

1,629 ,183  
2 37 3,3311 1,28837 

3 75 3,5750 1,09571 

4 71 3,7940 ,90709 
 

When Table 4 is examined; The difference between the group averages was not found statistically 
significant as a result of the one-way ANOVA test conducted to determine whether the students' job finding 
anxiety levels differ significantly according to the grade level variable (p <0.05). 

 

Table 5.One Way Anova Results of Sports Sciences Students' Anxiety to Find a Job According 
to the Department of Education 

Dimensions Reading 
Section N X̄ SS 

Anova 
Scheffe 

F P 

Job Finding 
Anxiety 

Physical 
Education and 

Sports 
Teaching (1) 

63 3,3770 1,11792 

3,082 ,047 From 1 
to 3 Coaching 

Training (2) 74 3,5591 1,05848 

Sports 
Management 

(3) 
141 3,7606 1,01204 

 

When Table 5 is examined; The difference between the group averages was found statistically 
significant as a result of the one-way ANOVA test conducted to determine whether the students' job anxiety 
levels differ significantly according to the variable of the department they studied (p <0.05). Accordingly, it 

was determined that the anxiety level of the sports management students in finding a job (X̄ = 3.7606) is higher 

than the job finding anxiety level of the physical education department students (X̄ = 3.3770). 

  

DISCUSSION and CONCLUSION 

In the study, it was aimed to examine the anxiety of finding a job among sports science students. 
According to the results of the study conducted for this purpose, it was determined that female students have 
higher job finding anxiety than male students. Üstün et al. (2016) found that participants' future time 
perceptions differ significantly in favor of female participants according to their gender. Demirel et al. (2016) 
found that participants' future time perceptions differ significantly in favor of female participants according to 
their gender. In the study conducted by Uzundağ, Urgan, and Özer (2020), it was determined that there is a 

significant difference in the level of professional anxiety of male students. Gençay et al. (2020), no statistically 
significant difference was found between female teacher candidates and male teacher candidates. In the study 
conducted by Kırımoğlu (2010), no statistically significant difference was found in terms of the employment 

problem in terms of hopelessness levels according to the gender variable. In the study conducted by Demirci 
(2020), it was determined that students' job finding anxiety did not differ significantly according to their 
gender. Again, some studies did not find a difference in anxiety levels (Ünlü & Erbaş, 2018; Akgün & Özgür, 

2014; Tektaş, 2014; Temiz, 2011). 

It has been determined that the anxiety of finding a job differs according to the department of sports 
sciences students. Accordingly, it was found that the anxiety of finding a job among the students of the sports 
management department was higher than the students of the physical education and sports teaching 
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departments. Gençay et al. (2020), it was determined that the level of delusion of the students of the physical 
education teaching department was higher than the delusion levels of the teacher candidates of the coaching 
education department. In the study conducted by Kırımoğlu (2010), no statistically significant difference was 

found in terms of the employment problem in terms of hopelessness levels according to the variable of 
departments. Demirel et al. (2016), it was determined that there is a significant difference in the future time 
perceptions of the students in the recreation department according to the departments they study. 

According to the results of the research, no difference was found in the anxiety of finding a job 
according to the grade level of the students of the sports sciences faculty. Gençay et al. (2020), it was 
determined that the level of delusion of the graduate teacher candidates was higher than the delusion levels of 
the teacher candidates in the 4th grade. In the research conducted by Kırımoğlu (2010), the level of 

hopelessness of the senior students of physical education and sports schools in Turkey in terms of employment 
problem was examined. It was determined that there was no statistically significant difference between the 
departments in which the students studied and their level of hopelessness. In the study conducted by Uzundağ, 

Urgan, and Özer (2020), a significant difference was found between the 3rd grade and the 4th grade level when 
the scores were compared according to the grade level variable. There was no significant difference between 
other grade levels. It has been determined that this difference is in favor of the fourth grade. 

Researchers stated that students who graduated from physical education and sports colleges see low 
opportunities to find employment in both public and private sectors (Yıldız & Tüfekçioğlu, 2008). As a result, 
it can be stated that the young population and especially the graduates of higher education have recently 
experienced problems especially in terms of employment (TUIK, 2020), therefore there is a problem in their 
future hopes. It can be said that four-year faculty graduates with the hope of gaining a profession are not able 
to have a job, cannot provide employment for their own qualifications, and work in different business lines 
cause them to worry about finding a job in their own profession. 
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ABSTRACT 
This paper includes the analysis of postcolonial novel An Atlas of Impossible Longing by Indian writer 
Anuradha Roy from Postcolonial ecocritical perspective. It studies the anthropocentric discursive construction 
of the contrast of human and nature by western culture and Roy’s reflection of the anthropocentric attitude 

introduced by colonialism and practiced by Indians. Anthropocentrism takes its roots from the idea that rational 
white western man is free to shape and exploit the non-human world. The subordination of nature in western 
culture has become the root of all human dominance; it has been extended to include dominance of different 
kinds of race, ethnicity, gender, religion, and class. Roy portrays the turbulent historical three periods of the 
British rule on the Indian subcontinent extending from 1907 to 1947 and three generations experiences during 
these periods from Indians’ perspective. During these periods, British colonialists exploited the land, the 

environment and cultural structures of the Indians. They introduced their politics, modern ideas, techniques, 
industrialization, progress, and capitalism and exported the idea of nature’s being a discursive product, a 

resource, a material object. The importance of pre-colonial idea of nature’s being a sacred place was 

disappeared and the Indians’ cultural ties with it were disrupted. Roy writes a story in which India and the 

Indian people share a common fate because of anthropocentrism. She presents how western introduced 
anthropocentrism has been moved beyond the problem of separation of human beings and nature to articulate 
all kinds of exploitations and discriminations; the idea of dominance, stemming from anthropocentrism have 
negatively affected nature, women, and the poor and indigenous people and resulted in painful events. 

Keywords: Anthropocentrism, Nature, Post-colonialism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 This study is adapted from the author’s unpublished pHD thesis titled “ A Postcolonial Ecocritical Reading Of Sea Of 
Poppies By Amitav Ghosh, An Atlas Of Impossible Longing By Anuradha Roy And A River Sutra By Gita Mehta.” 
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ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN BİREYLERİN YÖNLENDİRİLDİĞİ BAZI 

PARALİMPİK SPOR BRANŞLARI-GOALBALL 

Zeynep Kalkan1*, Mehmet İmamoğlu2 

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sinop Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ORCID Code: 0000-

0002-8818-2317 

2 Doktor Öğretim Üyesi, Sinop Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, 

ORCID Code: 0000-0001-9820-106X 

SOME PARALYMPIC SPORTS BRANCHES DIRECTED BY INDIVIDUALS WHO NEED 
SPECIAL EDUCATION – GOALBALL 

 
The aim of this study was to examine the goalball branch, which is one of the paralympic branches where 
individuals with special education needs are directed. The improvements seen in disabled individuals who are 
directed to sports, the place and importance of sports in the life of disabled individuals and the various benefits 
of sports are mentioned. There are many opportunities offered to facilitate the life of special education students 
and to ensure integration with the society. General of these possibilities have been taken into consideration by 
taking into account the cultural and social structure and they are planned in a way to contribute to development. 
At the top of the planning, the directions to sports branches, activities and competitions come. According to 
the type of disability, there is a sports branch that each individual can do. In this context, goalball is among the 
branches that individuals who need special education are directed to. It improves the direction finding skills of 
the athletes and also contributes positively in terms of physical and mental aspects. It is recommended to 
increase the activities related to the Goalball branch and to direct more individuals. 
 
Keywords: Special education, Goalball, Paralympic 

 

GİRİŞ 

Çağdaş bir eğitim bireylerin yaş ve gelişimine dikkat ederek davranış, duygu, düşüncelerini 

kapsayacak şekilde olumlu, güçlü, bağımsız bir kişilik kazanmasını sağlamak için bireye birçok imkanı sunar. 

Çağdaş eğitimin gerçekleşebilmesinde öğreticilerin rolü büyüktür. Bu doğrultuda öğretmenler aracılığı ile 

eğitim verilir ve verilen bilgilerin kalıcı olması sağlanır. Normal bireylerin yanı sıra bu özel eğitim öğrencileri 

için de böyledir. Özel eğitim gerektiren bireylerde biraz daha hassas bir çalışma ile öz bakım becerilerini ve 

sosyal rollerini gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olmak gerekir. Bu çalışmaya ek olarak eğitim-öğretim 

birçok materyal ile desteklenerek içsel ve dışsal motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek şekilde 

öğrenmenin kalıcı olması sağlanmalıdır. Özel eğitimde bilgide kalıcılık ve çeşitlilik önemlidir.  Eğitimde 

çeşitlilik, verimli bir eğitim süreci, bilgilerin kalıcılığı, eğitsel ve sosyal politikalar doğrultusunda yapılan 

ilerlemeler bireyin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Yenilikler doğrultusunda çeşitli aktiviteler, spor 

branşları, farklı meslek seçenekleri üzerinde yoğunlaşılır ve bunu destekleyecek şekilde bir eğitim-öğretim 

programı hazırlanır. Müzik, görsel sanatlar, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, beden eğitimi ve spor gibi 

dersler öğretim programlarının tüm kademelerinde olduğu gibi özel eğitim ortamlarında da eğitim-öğretim 

gören öğrencilerin faydalanması gereken derslerdendir. Bu gibi dersler, farklı metotlar ve çeşitli aktiviteler 

vasıtası ile özel eğitim öğrencilerinin sosyalleşmesi, motivasyonlarının yükseltilmesi, davranış kontrolünü 

sağlayabilmesi ve topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. 
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Spor; engelli bireyi içine kapalı olan dünyasından çıkaran sosyal bir araçtır ve engellileri toplum ile 

bir araya getirip hayatla barışık olmalarını sağlamaktadır (Kızar, 2012). Engelliler için özel olarak düşünülmüş 

yeni spor dallarının yanında bazı var olan branşların engel türüne uygun şekilde entegre edilmesi sonucunda 

ortaya çıkan branşlar da bulunmaktadır. Bu branşlar içinde çeşitli düzenlemeler yapılmış ve engelli kişiler 

tarafından daha rahat bir şekilde uygulanması için birçok kolaylıklar sağlanmıştır. Engel gruplarına uygun hale 

getirilen bu branşlar hem bireyde hem de sportif yaşantının gelişmesinde birçok kazanımı desteklemektedir. 

Spora yönlendirilen engelli bireyler spor aracılığı ile başarma, haz alma ve eğlenme gibi birçok gereksinimini 

karşılayabilmektedir (Şirinkan ve ark., 2010). Bu sayede bireylerin olumlu duyguları gelişebilmektedir, yaşam 

motivasyonları artmaktadır ve toplumla iç içe olmaları sağlanmaktadır. Engelli bireyleri sosyalleştiren başarı 

ve başarısızlık duygularını yaşamalarını sağlayan spor branşlarının ve katılan sporcuların sayısı günden güne 

artmaktadır. Bu artış bireylerin olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. 

ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Özel eğitim hizmetlerinin sistematik bir şekilde uygulanabilmesi ve tüm bireylere eşit bir şekilde 

sunulabilmesi çağdaş toplumların en önemli özelliklerindendir (Cavkaytar ve Diken, 2005). Gelişmiş ülkelerde 

özel eğitim ihtiyacı olan tüm bireylere uygulanabilmektedir. Özel eğitimin uygulamalarına bakıldığında 

bireylerin akranlarıyla birlikte ya da akranlarından ayrı olarak değerlendirilmektedir, akranlarından ayrı verilen 

eğitim bireyin engel türü ve seviyesine göre uygulanan programlar aracılığıyla özel eğitimciler tarafından 

verilen eğitimdir (Norman, 2020). Akranlarla birlikte verilen eğitim; ortak programlar aracılığıyla engelli 

bireylere normal sınıf öğretmenleri tarafından verilen eğitim olarak adlandırılmaktadır (Batu, 2006). 

Özel Eğitim İlkeleri 

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler kapasiteleri, becerileri ve ilgi alanlarına göre bu eğitimden 

faydalanırlar, erken yaşlarda başlanılmalıdır, çevrelerinden kopmadan ve planlı bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir, özel eğitim hizmetleri, kişiselleştirilmiş özel eğitim programlarının geliştirilip 

uygulanabilmesi sayesinde gerçekleştirilir, ailelerin de özel eğitimin tüm aşamalarında aktif bir rol oynamaları 

gerekmektedir, uygulanan bu hizmetler özel eğitime muhtaç bireyler ile toplumun kaynaşmasını sağlayacak 

şekilde düzenlenir (Cavkaytar ve Diken, 2005). 

ENGELLİLİK NEDENLERİ 

Engelliliğe etken olan nedenler gelişim, kalıtsal ve çevresel gibi birçok faktör olabilir. Doğum 

sırasında, doğum öncesinde ve doğum sonrasındaki dönemler çeşitli engellere neden olabilmektedir (Özer, 

2013). Doğum öncesi etkenler; kalıtımsal rahatsızlık ve akraba evliliği, ebeveynler arasında oluşan rh ve kan 

uyuşmazlığı, kromozoma ve gene bağlı neden, annenin ruhsal ve duygusal durumları, doktor tavsiyesi olmadan 

ilaç kullanımı, hamilelikte annenin alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı, hamile annenin röntgen, radyasyon gibi 

ışınlarına maruz kalması, annenin yetersiz beslenmesi, annenin bulaşıcı ateşli hastalık geçirmesi, annenin 

vitamin, mineral eksikliği gibi nedenler olarak sıralanabilir (Günaydın, 2016). Doğum anına ait etkenler; 

doğumun uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmemesi, erken doğum olması, bebeğin ağırlığının normalin 

altında olması, bebeğin oksijen oranının azalması gibi nedenler olarak sıralanabilir. Doğum sonrası etkenler; 

beslenmenin yetersizliği, sağlık kontrolünün yapılmaması, doğal afetler, zehirlenmeler, istismar ve ihmal, 
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bebeğin ağır sarılık geçirmesi, ağır ateşli rahatsızlıklar geçirmesi gibi nedenler olarak sıralanabilir (Çınar, 

2010). 

ENGELLİ BİREYLERDE SPORUN FAYDALARI 

Fiziksel yararlar; engelli bireyler arasında fiziksel aktivitenin yaygınlaşması ve desteklenmesi, zindelik 

ve sağlık açısında fayda sağlamaktadır. Erken yaşlarda yapılan fiziksel etkinlikler ile kemik yoğunluğunda 

artış, ince kas dokusu, kilonun kontrolü; yetişkinlik döneminde yüksek tansiyona yakalanma riskinin düştüğü 

bilinmektedir (Rimmer ve Rowland, 2008).  

Psikolojik yararlar; özellikle psikolojik gelişimin bireyin topluma uyum sağlamasında önemi büyüktür. 

Fiziksel aktiviteler ve sportif etkinlikler engelli bireylerin kendilerine ve başarabilme duygusuna olan 

inançlarını artırır, toplum ile iç içe olmalarını sağlar, ayrıca engelli bireylerde farklı nedenlerden dolayı ortaya 

çıkan öfke, saldırganlık ve kıskançlık gibi hislerin denetimi kolaylaştırılır (Balcıoğlu, 2003). 

Sosyal yararlar; fiziksel aktivite ve sportif etkinlikler sosyalleşmek için kullanılan en iyi araçlarından 

biridir. Birey ilk olarak aile ile sosyalleşmektedir sorasında ise arkadaş çevresi, toplum, çeşitli kurum ve 

kuruluşlar şeklinde sosyalleşme takip etmektedir. Engelli bireylerin sürekli ve düzenli olarak fiziksel 

aktivitelere katılımları desteklenmelidir. Bu katılımlar dans, beden eğitimi ve spor faaliyetleri olduğu gibi 

bireysel veya takım sporları da olabilir.  

GOALBALL 

Savaş döneminde görme yetilerini kaybeden askerleri rehabilite etme amacıyla ortaya çıkmıştır, 

zamanla bu durum yerini eğlenceye bırakmıştır. Uluslararası Kör Sporları Federasyonu bu etkinliği takım 

oyunu haline getirerek kurallar belirlemiş ve o kurallar ışığında etkinlikler devam etmiştir. 1976 yılında 

Kanada’da yapılmakta olan Engelliler Olimpiyatında tanıtımı yapılmıştır. Tanıtımından hemen sonra bu branşı 

tercih edenleri sayısı her geçen gün artmıştır.  

Goalball saha oyunudur. Sahada iki kale bulunur. Her takımdan sahada üç oyuncu bulunur, üç oyuncu 

ise yedektir.  Goalball oyun alanı şekil 1’de yer almaktadır. Oyunda amaç topu karşı tarafın kalesine atmak ve 

maç sonuna kadar en yüksek gol sayısına ulaşmaktır. Topun gol olduğu durumda hakem iki kez düdük çalar 

ve hem oyunu durdurur hem de gol olduğunun haberini vermiş olur. Takımlardan biri eğer 10 sayı fark açmış 

olursa oyunun galibi sayılır ve maç sonlandırılır. Maçlar 12 dakikalık iki devreden oluşur toplam 24 dakika 

sürer. Skorda eşitlik durumunda üç dakikalık iki devre daha oynanır.  
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Şekil 1. Goalball oyun alanı 

Sporcuların engel dereceleri birbirinden farklı olabilir avantaj sağlamaması için eşit şartlarda 

olabilmeleri adına sporculara göz maskesi takılır. Müsabakanın yapılacağı zemin ise tamamen düz olmalıdır 

sadece sahanın çevre çizgilerinde ip kullanılmalıdır, bu sporculara kolaylık sağlamaktadır. Kullanılan topun 

içerisinde iki adet zil bulunur. Topun yüzeyinde, içerisinde bulunan zillerin sesinin dışarıya yayılmasına ve 

daha iyi duyulmasına yardımcı olan delikler vardır ve bu ziller sayesinde oyuncular topun nereden geldiğini 

anlayabilirler. Oyun sırasında salon tamamen sessiz olmalıdır. Goalball karşılaşmasında oyuncular belli 

kurallarla ve atış tekniğini kullanarak topu birbirlerine doğru sırayla fırlatırlar. En çok gol atan takım 

karşılaşmayı kazanmış olur.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Engelli bireylerin gelişimleri ve tedavileri açısından spor, olumlu anlamda büyük bir etkiye sahiptir. 

Hareketli yaşam sürdüren bireylerin, hareketsiz yaşam sürdüren bireylere oranla birçok avantajı 

bulunmaktadır. Hareketli yaşam süren bireyler; yüksek düzeyde içsel ve dışsal motivasyona sahiptir. 

Başlangıçta motor becerileri iyi olmayan savaş gazilerinin tedavisi amaçlı kurulan bu sistem uzun süre bu 

şekilde devam etmiştir. Bireylerde olumlu sonuçların alındığı bu sistemde zamanla gelişimler başlamış ve 

sadece savaş gazilerinin değil diğer engellilerinde yer alabildiği eğlenceli bir rehabilitasyon sistemine 

dönüşmüştür. Bu eğlenme sistemi doğrultusunda küçük çaplı müsabakalar yapılmış, bu müsabakaların sistemli 

bir şekilde düzenlenebilmesi için federasyonların kurulum süreci başlamıştır. Kurulan federasyonlarla birlikte 

bu süreç resmiyet kazanmıştır. Resmileşen bu süreçte daha fazla kitleye ulaşılmış ve sporcu sayısında artış 

gözlenmiştir.  Katılan sporcu sayısı arttıkça çeşitli engel gruplarına yönelik olan branşların sayısı da artmıştır. 

Başlangıçta rehabilitasyon amaçlı başlayan bu süreç yerini branş türüne uygun olarak kurulan federasyonlar 
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eşliğinde 4 yılda bir yaz / kış oyunları şeklinde resmi olarak yapılan ve içerisinde birçok branşın bulunduğu 

Paralimpik Olimpiyatlara dönüşmüştür. 

 Sonuç olarak branşların oluşumu ve etkinliklerin yapılmasındaki asıl amaç spor ile engelli bireylerde 

oluşturulması istenilen tutumlar doğrultusunda bireylerin spor yapabilme alışkanlığı kazanabilmesini 

sağlamak, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek, toplumdan kendilerini soyutlamamaları için psikolojik destek 

sağlayıp bireyleri toplumda tutmayı sağlamaktır. Hedeflenen bu davranışlar için spor en iyi araçlardan biri 

olarak gözlenmiştir. Toplumda kaybedilebilecek fert yoktur düşüncesi ile engelli bireylere özgü aktiviteler 

yapılmış, süreçte aktif olmaları sağlanarak topluma kazandırılmaları hedeflenmiştir.  Hareket yapabilme 

yetenekleri, yapmak istedikleri etkinlik türü ve engel yapılarına göre spor branşlarına yönlendirilmesi 

sağlanmış olan bireyler sportif etkinliklere yönlendirilerek gelişimleri açısından desteklenmeye çalışılmıştır. 

Branşlarda seçimler yapılırken bireylerin engel gruplarına uygun spor türleri belirlenmeli, engelli 

bireylerde spor eğitimi almış uzman spor öğretmenler eşliğinde, bireyin fizyoterapisti, doktor veya psikolojik 

danışmanların denetiminde spora aktif katılımları sağlanmalıdır. 
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ABSTRACT 

In order to achieve sustainability and profitability for an enterprise, it must improve or completely remove the 
wasteful processes and activities within the enterprise and establish new processes and systems in line with 
technological developments. The "Lean Manufacturing" approach, which was developed for the purpose of 
preventing waste, is applied for this purpose in enterprises. The main idea of lean production is to simplify the 
production and service processes in the enterprises and to reduce waste and thus to ensure continuous 
improvement by reducing costs and increasing customer satisfaction. It has been widely accepted as an 
improvement methodology to increase the competitiveness of an enterprise. 

Six Sigma (6σ) is a quality management philosophy that aims to reduce the number of defects to zero ( 3.4 
per million) by reducing the deviations in production processes and products. Lean Six Sigma is an approach 
that envisages the use of "Lean" and "Six Sigma" together. The main feature of this approach is that the Lean 
Approach provides a feature that reduces inefficiency and waste at all stages of both production and service, 
and increases speed, flexibility and quality, while Six Sigma provides precision and accuracy in production by 
reducing errors and deviations. 

The vision of Industry 4.0, known as the 4th Industrial Revolution, is to develop production systems that can 
adapt to changing customer needs faster. In addition, it aims to establish automation systems that are in constant 
communication and coordination with each other and to minimize the errors in the production process. In this 
new industrial vision, with the use of cyber physical systems; In the factories of the future, it is thought that 
machines and devices will operate autonomously without the need for human operators. It will be easier to 
implement the Lean Six Sigma approach with Industry 4.0 technologies, so it will be possible to reduce waste, 
increase productivity and customer satisfaction.  

In this study, firstly the industrial periods are mentioned, secondly, the characteristics, components and 
innovations of the Industry 4.0 period we are in are explained, and then the features of Lean Manufacturing 
and Six Sigma philosophy are discussed. Finally, it has been explained whether it is possible to reach the Six 
Sigma target with the Industry 4.0 vision and how the Lean Production-Six Sigma philosophy can be 
implemented in enterprises by using the opportunities and resources provided by Industry 4.0. 

Keywords: Industry 4.0, Lean Manufacturing, Six Sigma, Lean-Six Sigma 
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ÖZET 

Kentsel mekân farklı kent dinamiklerinin birbirleriyle diyalektik ilişkileri kapsamında oluşan karmaşık bir 

bütündür. İnsanın gündelik yaşamı dolayısıyla bu bütün, ilişkisellik üzerine temellenmiştir. Kent planlama 

süreçleri mekânın anlaşılabilmesi adına çözümlenmesinde mekânı dinamikleri üzerinden parçala ayırarak bu 

ilişkiselliği görmeye çalışmaktadır. Sinematografik görselleştirme tematik olarak bu parçalama edimine yakın 

bir üslupta suretler üreterek kendine kurgusal mekanlar üretmektedir. Çalışmanın amacı: katmanlara ayrılmış 

kentsel mekânın sinematografik görselleştirilmesi üzerinden kentsel mekânın parçalanması edimindeki 

çelişkilerin açıklanmasıdır. Çalışma nesnesi olarak 2013 yılı ABD, Güney Kore ve Fransa ortak yapımı olan 

“Kar Küreyici - Snowpiercer” filmi seçilmiştir. Filmin seçilmesinin nedeni mekânsal görselleştirmesinde 

kentsel mekânın katmanlarının sınıflandırılmış ve tanımlanmış olmasıdır. Çalışmanın kuramsal çerçevesi 

Lefebvren mekân anlayışındaki mekânın parçalanması eleştirisi ve mekânsal diyalektik konularından 

oluşmaktadır. Bu konuların sinematografik yansımaları filmin mekanlarının göstergebilimsel çözümlemesiyle 

irdelenmektedir. Parçalama edimi insanın her şeyi çözümleme, anlama ve tanımlama etkinliğinden ortaya 

çıkmaktadır. İlişkiselliğin göz ardı edildiği, indirgemeci bir kentsel mekân parçalanması gerçeğimsilik 

yanılsaması doğurmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sinematografik Mekân, Görselleştirme, Göstergebilim, Kentsel Mekân, Parçalama Edimi 
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ÖZET 
Betonarme kirişlerde, yüklemeye ve mesnetlenme biçimine göre eğilme momenti, kesme kuvveti, burulma 
momenti ve eksenel normal kuvvet değerleri değişim göstermektedir. Ayrıca kirişlerin davranışları üzerinde 

beton sınıfı, donatı sınıfı, çekme ve basınç donatısı ile kesme donatısı miktarı önemli etkiye sahiptir. Bu 
çalışmada yarı ankastre mesnet şartı oluşturularak bir adet betonarme eğilme kirişinin davranışı gözlenmek 

üzere deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan betonarme kirişlerin boyutları 

125x250x2500mm olarak seçilmiştir. Yarı ankastre sistem için yapılan deneysel çalışma sonrası bir dizi 
numerik analiz ABAQUS’de basit ve tam ankastre sistem için yapılmıştır. Bu sayede deneysel çalışmada 

ankastre mesnet şartlarının oluşturulma zorlukları vurgulanmıştır. Yapılan deneysel ve numerik analizler 

sonucunda kirişlere ait yük-deplasman grafikleri, hasar mekanizmaları ve süneklik oranları belirlenerek yeni 

yapılacak deneysel çalışmalar için çok önemli önerilerde bulunulmuştur. 
 
GİRİŞ 
 
Taşıyıcı sistemi betonarmeden oluşan bina tipi yapılarda her bir elemanın davranışı üzerinde etkili olan beton 
basınç dayanımı, çekme ve basınç donatı miktarı ile kesme donatısı (etriye) miktarı tasarımcılar için çok önemli 

birer parametredir. Yatay taşıyıcı elemanlar içerisinde yer alan ve üzerine gelen yükleri düşey taşıyıcı 

elemanlara aktaran kirişler basit eğilme etkisi altında çalışan yapı elemanlarıdır. Basit eğilmeye maruz kalan 
betonarme kirişler göçme konumuna (moment taşıma kapasitesine, Mr) basınç bölgesinin en dış lifindeki 

betonun ezilmesi (εcu=0.0035) ile ulaşmaktadır. Bu konuma ulaştığı andaki çekme donatısının davranışı kırılma 

türünü belirlemektedir. Kirişlerde meydana gelen kırılma türü, dengeli donatı oranı temel alınarak 
belirlenmektedir. Eğer herhangi biri kirişte çekme donatısı, beton basınç bölgesinin en dış lifindeki beton 

ezilmeden akmışsa (εs>εsy; εc<εcu), kırılmaya, sünek davranış (denge altı kırılma) hakim olur. Eğer beton basınç 

bölgesinin en dış lifindeki beton, çekme donatısı akmadan ezilmişse (εs<<εsy; εc>εcu) kırılmaya ani ve gevrek 

davranış (denge üstü kırılma), kesme kırılması hakim olur. Bu iki durumun arasında ise dengeli kırılma adı 
verilen ve gerekli formüllerin bu durum üzerinden çıkarıldığı bir davranış vardır. Dengeli durumda beton 

basınç bölgesinin en dış lifindeki betonun ezilmesi (εc=εcu=0.0035) ile çekme bölgesindeki donatının akması 

(S420 için εs=εsy=0.002) aynı anda meydana gelir. Uluslararası tüm yönetmeliklerce kirişlerin depreme karşı 
iyi bir performans gösterilebilmesi için sünek davranışın oluşması istenmektedir. Bu durum da ancak kirişlerde 

kullanılan donatının denge altı olması ile mümkündür. 
Betonarme kirişler genellikle eğilme momenti ve kesme kuvveti etkisi altında olduklarından hem eğilme hem 

de kesme etkisi dikkate alınarak tasarlanmaktadır. Eğilme etkisi için çekme ve basınç boyuna donatıları, kesme 
için ise yatay sargı donatısı olan etriyeler bu görevi üstlenmektedir. Literatürde yapılan çalışmalardan Bresler 

ve Scordelis (1963), Thorenfeldt ve Drangsholt (1990), kesme donatısının davranışa olan etkisinin belirlenmesi 

amacıyla yaptıkları çalışmalarda ilk olarak kesme donatısız kirişlerin davranışlarını araştırmışlardır. İncelenen 
bu tip kirişler  genel olarak basit mesnetli ve 4 noktalı eğilme düzeneğinde test edilmiştir. Kirişlere uygulanan 

yükler, yayılı yüklerin temsiline en yakın yükleme olacak şekilde kiriş ortasına göre simetrik olarak iki tekil 

yükün uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Bu tip kirişlerin sadece eğilme donatısı bulunmakta olup, kesme, 
gövde ve montaj donatısı bulunmamaktadır. Yapılan bu çalışmalarda kesme açıklığının (av)  kiriş faydalı 

yüksekliğine (etkili derinliğine) oranının (d), kiriş kesme davranışına etki eden en önemli faktörlerden biri 

olduğu görülmüştür (Hu ve Wu (2018)).  
Kirişlere yerleşimi yapılan her bir donatının görevi farklıdır. Örneğin, çekme bölgesine yerleştirilen boyuna 
donatılar kirişin eğilme kapasitesinin artışına katkı sağlarken kirişin çatlamasına engel olamamaktadır. Kiriş 

çekme(eğilme) bölgesinde meydana gelen ilk çatlaklar en dış lifteki betonun “eğilmede-çekme” dayanımına 

erişmesi ile gözlenmektedir. Yani kiriş çatlama momenti, donatısız bir kirişin göçme momentine eşit olduğu 
varsayılır. Burada çatlama momentinin (Mcr) hesabı, betonun çekme dayanımı (fct), atalet momenti (I) ve 
tarafsız eksen yüksekliği (y) formüle edilerek bulunmaktadır. Kirişte meydana gelen ilk çatlaklar düşey yükün 

etkisi ile meydana gelen momentin en yüksek olduğu kiriş orta bölgelerinde görülmektedir. Bu çatlaklar 
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genellikle gözle görülemeyecek kadar kılcal seviyededir. Yükün artırılmasıyla beraber oluşan çatlakların boyu 

ve genişliği de artmaktadır. Ayrıca yeni kılcal seviyede çatlaklarda oluşmaya başlamaktadır. Yükün daha da 

artmasıyla kiriş üzerindeki tekil yükler ile mesnet arasında kalan bölgede çatlamalarda gözlenir. Fakat bu 
bölgelerde kesme gerilmeleri de meydana geldiğinden asal çekme gerilmeleri kiriş eksenine paralel olmayıp, 

eğik oluşurlar. Kirişe uygulanan yük yaklaşık maksimuma ulaşınca çekme bölgesine yerleştirilen boyuna 

donatırda akma  gözlenmektedir. Donatılar birim uzamada 0.002 değerine ulaştığında betondaki birim kısalma 
ve donatıdaki birim uzama aynı gerilme altında çok daha hızlı artmaktadır. Bu aşamadan sonra beton basınç 

bölgesinde (kiriş orta açıklığında) ezilmeler oluşarak göçme meydana gelir. Burada betonda meydana gelen 

ezilmenin donatının akmasından önce veya sonra olması kiriş davranışının tespiti açısından son derece 

önemlidir. 
Literatür kapsamlı olarak değerlendirildiğinde betonarme kirişler üzerine yapılan deneylerin büyük bir kısmı 

basit mesnetli olarak gerçekleştirilmiştir (Murtazaoğlu ve Aydoğan (2019); Öztürk vd. (2016)). Bu tip yükleme 
seçimi özellikle prefabrik endüstri aşık kirişleri ve köprü kirişleri için doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilir 
(Aksoylu vd. (2021)). Ancak hiperstatiklik derecesi yüksek betonarme binalarda kirişlerin kolonlara 
mesnetlenmesi ankastre mesnet şartlarına daha yakın olduğundan yükleme tipi seçiminde dikkat edilmelidir. 

Ancak yapılan deneysel çalışmalarda ankastre mesnet şartlarının oluşturulması oldukça zor olduğundan 

betonarme binaların yapı elemanlarının testleri içinde sabit mesnet deneyleri yapılmaktadır. Bu durum 
özellikle kesme probleminin incelendiği çalışmalar için uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilebilsede eğilme 

problemi üzerine yapılan çalışmalarda mesnet bölgesinde moment değerleri değiştiğinden istenilen davranışın 

gözlenmesi pek mümkün olamamaktadır. Bu durumu bir adet basit mesnetli ve bir adet ankastre mesnetli 
kirişin dört noktalı yükleme altında meydana gelen kesme ve moment diyagramını inceleyerek (Şekil 1) 

açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Şekil 1’den de görüldüğü üzere her iki mesnetlenme şeklinde kesme kuvveti 

diyagramı benzer iken, moment diyagramı farklılık göstermektedir. Bu durum mesnetlenme şeklinin kiriş 
eğilme davranışı üzerinde etkisini açıkça göstermektedir. 
 

                                                  

                                           
Şekil 1. a) Basit mesnet b) Ankastre mesnet şartlarında kesme ve moment diyagramları 

 
Literatürde yapılan deneysel kiriş çalışmaların çok büyük bir kısmı 1/2 veya 1/3 ölçekli yapılmıştır 

(Aksoylu vd. (2020a); Aksoylu vd. (2020b)). Deney düzeneklerinin tam ölçekli yapılmasının zorluğu 
araştırmacıları daha küçük ölçekli deneylere yönlendirmiştir (Aksoylu ve Kara (2020); Aksoylu ve Sezer 
(2018)). Bu çalışmada denge altı sünek tasarıma sahip bir adet ½ ölçekli yarı ankastre mesnetli betonarme kiriş 
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dört noktalı eğilme altında test edilmiştir. Çalışmada hedeflenen yarı ankastre mesnetlenme şartının 

gözlenebilmesi için mesnet bölgesine oturan kiriş kısmı literatür göz önüne alınarak ayarlanmıştır. Yapılan 

deneysel çalışma ardından ABAQUS sonlu eleman modelinde sabit mesnet ve ankastre mesnet şartları 
oluşturularak kiriş davranış değişimi açıklanmıştır. 

 
Material and Method 
 
2.1. Deneysel Çalışma 

 
Deneysel çalışma kapsamında TBDY-2019’a uygun bir adet betonarme eğilme kirişi hazırlanmıştır. C35 beton 

sınıfına sahip 125x250x2500 mm boyutlarındaki ½ ölçekli betonarme kirişte 5mm etriye çapı ve 100 mm etriye 
aralığı seçilmiştir. Kiriş çekme bölgesinde 3ϕ12 ve basınç bölgesinde 2ϕ8 boyuna donatı bulunan kiriş, 

dengealtı sünek tasarıma uygun olarak hazırlanmıştır. Pas payı 2 cm olarak alınırken kesme açıklığının faydalı 

yüksekliğe oranı 3.1 olarak belirlenmiştir (Şekil 2). Bu sayede kiriş eğilme kapasitesinin kullanımı 

sağlanmıştır. 
 

 
Şekil 2. Betonarme kiriş boyut ve donatı detayı, (mm) 

 
Hazırlanan numune 300 kN kapasitesiteli yükleme çerçevesinde dört noktalı yüklemeye maruz bırakılmıştır. 
Deneylerde düşey yükleri ölçebilmesi için yük ölçer (Loadcell) ve yerdeğiştirmeleri ölçebilmesi için 

potansiyometrik cetveller kullanılmıştır. Numunelerin yük taşıma kapasiteleri ve yerdeğiştirme okumalarını 

kayıt altına alabilmek için 8 kanallı veri okuma sistemi (TESTBOX 1001) kullanılmıştır. Yükleme düzeneği 

Şekil 3’de gösterilmiştir. Yarı ankastre mesnet şartlarının sağlanması için kirişin mesnete oturan kısmı 150 
mm olarak ayarlanmıştır. 
 

 
Şekil 3. Deney düzeneği 

 
Deneysel testi yapılan bir adet eğilme kirişinin yük-deplasman eğrisi Şekil 4’de gösterildiği gibi elde edilmiştir. 

Şekil 4’den görüldüğü üzere 100 mm aralıklarla sık yerleştirilen etriyeler akma sonrası tipik sünek davranışın 

oluşmasını sağlamıştır. Şekil 4’den deplasman süneklik oranı 7.42 olarak elde edilmiştir. 
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Şekil 4. Yük-deplasman eğrisi 
 

Kirişte oluşan ilk çatlaklar kiriş orta açıklığında gözlenmiştir. Yükün artmasıyla orta açıklıktaki çatlaklar 

uzarken kesme açıklığında da çatlaklar oluşmaya ve uzamaya devam etmiştir. Çekme bölgesine yerleştirilen 
donatılarda 0.002 birim deformasyonun aşılması sonrası beton basınç bölgesindeki kısalma 0.0035’e 

ulaşmıştır. Basınç bölgesindeki kısalma arttıkça basınç donatılarında burkulma gözlenmiştir. Literatürde basit 

mesnetli kirişlerde basınç bölgesindeki donatı burkulması kiriş orta bölgesinde gözlenirken (Alsdudi vd. 
(2021)) yarı ankastre mesnet şartlarında hasar sol tarafa kayarak gerçekleşmiştir. Ayrıca mesnete yakın 

bölgelerde çatlakların yoğunlaşması yarı ankastre davranışın gerçekleştiğini göstermektedir. Son olarak göçme 
anında mesnetlerde kısmi dönmelerin gözlenmesi de sistemin yarı ankastre davrandığını göstermektedir. 

 

 
Şekil 5. Deney sonu kirişte oluşan hasarlar 

2.2. Numerik Çalışma 
 
Numerik çalışmalar sonlu elemanlar programı olan ABAQUS kullanarak hazırlanmıştır. Yükleme, deney 

sırasında kirişe kuvvet uygulanan alanlara deplasman verilerek sağlanmıştır. Yüksek deformasyonların etkisini 

katmak için doğrusal olmayan geometri opsiyonu aktif edilmiştir. Ayrıca doğrusal olmayan malzeme modelleri 
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tanımlanmıştır.Beton modeli katı elamanlar tercih edilmiştir. Beton modellemesi için sekiz düğüm noktalı üç 

boyutlu katı elemanlar (C3D8R) kullanılmıştır.  Donatılar için kafes elamanları kullanılmıştır. Çelik donatılar 

üç boyut iki düğüm noktalı kafes elemanları (T3D2) kullanılarak modellenmiştir. Betonarme için 20 mm 
eleman ağı boyutu seçilirken çelik donatılar için 10 mm eleman ağı boyutu kullanılmıştır. Kullanılan elaman 

ağı Şekil 6’da gösterilmiştir. 
 
 

 
Şekil 6. Numerik model eleman ağı 

 
Numerik analizler ile gerçekçi sonuçlar elde etmek için malzeme modellerinin doğru bir şekilde tanımlanması 
gerekmektedir. Bu çalışmada beton modellemesi için Özkılıç vd. (2021) tarafından kullanılan beton plastik 

hasar modeli kullanılmıştır. Beton plastik hasar modeli için betonun basınç ve çekme dayanımı, elastisite 

modülü, çatlama ve ezilme hasar dayanımlarının tanımlanması gerekmektedir.  
 
Şekil 8 ve 9’da sırasıyla ankastre ve basit mesnetli modellerdeki betonda oluşan çekme hasarları gösterilmiştir. 
Görüldüğü üzere oluşan hasarlar birinden oldukça farklıdır. Ankastreli modelde beton hasarı mesnet etrafında 

oluşmuştur. Diğer bir yandan basit mesnetli modelde ise hasar eğilme bölgesinde oluşmuştur. Hasarın bu 

şekilde oluşması Şekil 7’de de görüldüğü gibi yük deplasman eğrisine de yansımıştır. 
 

 

 
 

Şekil 7. Deneysel ve numerik sonuçlar 
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Şekil 8. Ankastre model beton hasarı 

 

 
Şekil 9. Basit mesnetli model beton hasarı 

 
3. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada 125x250x2500 mm boyutlarındaki bir adet betonarme kiriş yarı ankastre mesnetlenme şartı 

sağlanarak düşey yük altında test edilmiştir. Daha sonra ABAQUS programında mesnetlenme tipi sabit ve 

ankastre olan aynı özellikteki kirişlerin sonlu eleman analizleri gerçekleştirilmiştir. Yarı ankastre sistem için 
ise sonlu elaman analizi yapılmamıştır. Yapılan numerik analiz sonucunda deneysel olarak elde edilen 

maksimum yük taşıma kapasitesi sabit ve ankastre durum için elde edilen maksimum yük değerlerinin arasında 

kaldığı görülmüştür. Yani mesnetlenme tipi izostatikten hiperstatikliğe doğru gidildikçe başlangıç rijitliği ve 
taşınabilen maksimum yük değerinde artış görülmüştür. Ancak kirişin ulaşabildiği maksimum deplasman 

değerinde ise azalış meydana gelmiştir. Ayrıca ankastre mesnetlenmeye doğru gidildikçe kiriş üzerinde 

meydana gelen hasarlar mesnete doğru yönelmiştir. Bu durum aynı geometri ve malzeme özelliğine sahip 

betonarme kirişlerin mesnetlenme şartlarının değişmesi ile hasar davranışının tamamen değiştiğini 
göstermektedir. Bu nedenle araştırmacıların deneysel çalışmada bu durumu dikkate almaları gerekmektedir. 

Bir diğer önemli durum ise basit mesnetli kirişten ankastre mesnetli kirişlere doğru gidildikçe süneklikte 

belirgin bir azalmanın olduğudur. Dolayısıyla araştırmacılar tarafından sabit mesnetli deneysel çalışmalar daha 
pratik, zaman kazandırıcı olarak görülsede kiriş davranışındaki değişimleri dikkate almaları gerekmektedir. 

Bunun için ankastre mesnet şartlarının oluşturulması gibi zorlukların ortadan kaldırılması amacıyla ABAQUS 

gibi sonlu eleman programlarının kullanılması önerilmektedir. Bu sayede farklı parametreler dikkate alınarak 

oldukça güvenilir sonuçlara ulaşılabileceği söylenebilir. 
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ÖZET 
Günümüzde baş döndürücü bir hızda yaşanan dijital gelişmeler, işletmeler ile tüketiciler arasındaki etkileşim 

ve işlem yapma şeklini dönüştürerek birçok fırsatın yanında zorluklar da yaratmaktadır. Özellikle insanların 
evlerinden çıkamadıkları Covid-19 salgını ile de daha da hızlanan şekilde toplum bir e-ticaret dünyasında 

yaşamaya başlamış ve markalar ile etkileşim kurmak için ağırlıklı olarak sosyal medya ve akıllı telefonlar 

kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar teknolojik değişikliklere çok daha hızlı adapte olmakta, ihtiyaçlarını 

olabildiğince dijital ortamlardan ve mobil araçlardan tatmin etmeye çalışmaktadırlar. Tüketiciler artık alışveriş 
için evlerinden çıkmadan çevrim içi şekilde ihtiyaçlarını gidermekte ve firmalar ürünlerini tüketicilerin 

kapısına kadar getirmektedir. Tüketiciler farklı perakendecilerden gelen ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını 

çevrimiçi olarak karşılaştırabilmekte ve satın alma kararlarını etkileyebilecek çevrimiçi yorumları okuyarak 
değerlendirme yapabilmektedir. Teknoloji insanların paylaşma davranışlarını temelden değiştirmiş ve eskinin 

gizlilik anlayışını ortadan kaldırarak bir paylaşım ekonomisini oluşturmuştur. Artık tüketiciler neredeyse her 
şeyi çevrim içi olarak paylaşmakta ve bunu sosyal medyada duyurmaktadır.  
 
Giderek derinleşen ve çeşitlenen teknolojik çözümler, firmaların tek başlarına her şeye hâkim olmasını 

zorlaştırmaktadır. Tüketiciler artık ihtiyaçlarını karşılamak için satın alacakları ürünler hakkında firmaların 

satış ve pazarlama ekipleri ile görüşmek yerine, internet üzerindeki platformlar üzerinden karar süreçlerini 
yürütmekte ve hatta satın alma sonrasında yaşanan sıkıntılar veya teknik destek için müşteri destek ekipleri 
yerine çevrim içi videoları kullanmaktadır. Giderek artan akıllı telefon kullanımı, tüketiciler ile firmalar 

arasındaki sınırları dönüştürmüş, aracıları ortadan kaldırmış ve tüketiciler ile herhangi bir satış kanalı arasında 
birçok köprü kurmuştur. Artık insanlar herhangi bir konumdaki herhangi bir satıcıya akıllı telefonlar ile 

ulaşabilmekte ve bu durum pazardaki yerleşik firmalar ile küçük ölçekli bir üreticiyi rekabet eder hale 

getirmektedir. Dijital gelişmelerin sağladığı zengin inovasyon ortamı, sektörleri etkileyen ve değiştiren yeni iş 

modelleri geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. 
 
Sınırların ortadan kalktığı ve pazarların açık hale geldiği, küresel ürün sunumunun teknolojik gelişmeler 

sayesinde kolaylaştığı, internet ekosistemi sayesinde çok daha yaygın ve hızlı inovasyonların yaşandığı, birçok 
ürünün dijitalleştiği ve global yazılımlar ile kolaylıkla desteklenebildiği, bulut bilişimin getirdiği imkanlar ile 

global ölçekte satış kanallarının oluşturulduğu olabildiğince rekabetçi bir ortamda, firmaların hayatta kalmaları 

ancak ve ancak değişen tüketici davranışlarını anlamak ve buna uygun çözümler sunmak ile mümkün 
olabilecektir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Tüketici Davranışı, Teknoloji 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 415 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

EXAMINING THE COMMUNICATION SKILLS OF TEACHERS IN VIRTUAL CLASSROOM 
MANAGEMENT 

 

Songül Karabatak1*, Muhammed Mustafa Tokgöz2* 
*1Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Elazığ, Türkiye 

*2Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Öğrencisi), Elazığ, Türkiye 
ORCID: 0000-0002-1303-2429 
ORCID: 0000-0001-6068-4406 

 
ÖZET 

Bu araştırmada eğitim faaliyetlerinin sanal sınıflarda gerçekleştiren öğretmenlerin iletişim becerilerinin 
öğrenci algılarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada algılanan iletişim becerileri cinsiyet, okul türü 

ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılında Elazığ ili merkez ortaöğretim okullarında eğitim gören 265 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin 
istatistiğinde yüzde, frekans, standart sapma, ortalama, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA 
analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğrenci algılarına göre öğretmenlerin iletişim becerilerinin 

yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanında algılanan iletişim becerilerinin cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Aynı şekilde algılanan iletişim becerilerinin okul türüne 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği de saptanmıştır. Sınıf düzeyi ile algılanan iletişim becerileri arasında 

12. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin sanal sınıflarda 

iletişim becerilerinin geliştirmelerine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Sınıf Yönetimi, Sanal Sınıf Yönetimi, Öğretmen 

 

GİRİŞ 

Bireyler arasındaki etkileşimi anlatan iletişim kavramı birçok araştırmacı tarafından değişik şekillerde 
tanımlanmıştır. Aytekin (2018) iletişimi insanlar arasındaki duygu, düşünce alışverişi olarak tanımlamıştır. 

TDK(2021)’na göre iletişim bilgi, duygu, düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 

aktarılmasıdır. Demirel (2006) ise iletişimi; bireyler, toplumlar ve kümeler arasında yazı, söz, beden hareketleri 
ve görüntüler ile düşünceleri, istekleri ve duyguları karşılıklı olarak iletme süreci olarak tanımlamıştır (akt. 

Engin ve Aydın, 2007). 

İletişim: bilgilerin, tecrübelerin ve gelişmelerin kendinden sonraki nesillere aktarılarak toplumların dönüşmesi 

ve ilerlemesi için oldukça önemlidir (Vural, 2012). Bu bağlamda iletişim, eğitim ve öğretim ortamlarında kritik 

öneme sahiptir. İletişim süreci kaynak, alıcı, mesaj ve kanaldan oluşmaktadır. Eğitim ortamlarında kanal 
öğretmen, alıcı öğrenci, mesaj eğitim içeriği, kanal ise öğretim yöntemidir. Engin ve Aydın (2007)’ a göre iyi 

bir eğitimci olabilmek için iletişim süreci çok iyi bilinmelidir ve öğrencinin eğitim içeriğini etkili bir biçimde 

öğrenebilmesi için öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim kurmak zorunludur. Bu nedenle 
öğretmenlerin iletişim becerileri öğrenme ve öğretme alanlarının temel yapı taşı niteliğindedir. Öğretimin 

kalitesini ve öğrenenlerin derse karşı olan ilgisini artırmada öğretmenin sahip olduğu iletişim becerisi oldukça 

önemlidir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008). 

Öğretmen ve öğrencinin birbirleri ile en fazla iletişim kurdukları ortamlardan biri sınıflardır. Bu nedenle sınıf 

kavramı, en yalın haliyle öğretmen ve öğrencilerin bir araya geldiği, öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin 
gerçekleştiği yer olarak tanımlanmaktadır (Korkut, Babaoğlan, 2010). Aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin yaşları, 

bilgi düzeyleri ve gereksinimleri benzerdir. Sınıf yönetimi ise bu bireylerin yönetilmesidir (Arat, 2015). Alanda 

yapılan diğer tanımlara göre de sınıf yönetimi; sınıfın sahip olduğu maddi-manevi bütün kaynakların, örgütün 
amacı doğrultusunda etkin bir biçimde kullanılmasıdır (Vatansever Albayrak, 2015). Başka bir tanıma göre de 

sınıf yönetimi öğrenme ve öğretme etkinliklerinin verimini yükseltmek amacıyla yapılan eylemler bütünüdür 

(Demirel, 2006). Bu eylemler, geleneksel eğitimde öğretmenin otoritesinin sınıfa hâkim olmasını ifade ederken 

çağdaş eğitimde öğrenmeyi sağlayan ve destekleyici bir sınıf ortamı yaratma etkinliklerini ifade etmektedir.  

Sınıf yönetimi; ortamın fiziksel düzeni, öğretim yönetimi, zaman yönetimi, davranış yönetimi ve iletişim 
yönetimi olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır (Düzgün, 2016). Ayrıca öğretmen, öğrenci, eğitim yönetimi, 

çevre ve okul sınıf yönetiminin değişkenleri olarak belirtilmektedir. Bütün değişkenleri bütünleyen öğretmen 
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ise sınıf yönetiminin en önemli öğesidir (Polat, 2016). Etkili bir sınıf yönetiminin sağlanabilmesi için 

öğretmenlerin ilk olarak öğrencileri ile daha sonra öğrencilerinden kendi aralarındaki sağlıklı iletişimi 

kurmaları gerekmektedir (Gürşimşek, 1999). Öğretmenlerin sahip oldukları iletişim becerilerini kullanabilmesi 
sınıf yönetiminde de başarılı olmasını sağlayabilir. Çünkü sınıf içerisinde öğrencileri ile sağlıklı bir iletişim 

kurabilen öğretmen; öğrenme ve öğretme ortamının verimini artırabilir, öğrenmelerin yüksek düzeyde 

olmasını, öğrencileri arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve olumlu davranışlar kazanmalarını sağlayabilir 

(Gülbahar ve Sıvacı, 2018). 

Öğretmen ve öğrencilerin fiziksel olarak aynı ortamda olmak zorunda olmadığı, öğretim faaliyetlerin eş 
zamanlı (senkron) ya da eş zamansız (asenkron) olarak gerçekleştirildiği sanal ortamlar ise sanal sınıf olarak 

tanımlanmaktadır ve sanal sınıflarda yürütülen öğrenme ve öğretme sürecinin etkili olabilmesi için sanal 
sınıfların iyi yönetilmesi gerekmektedir (Can, 2020). Sınıf yönetiminin boyutları geleneksel sınıf ortamları ile 
sanal sınıf ortamlarında benzerlik göstermektedir (Polat, 2016). Bu boyutlar sınıfın fiziksel düzeni, plan ve 

program etkinlikleri, davranış yönetimi, motivasyon, zaman yönetimi, öğretmen ve iletişim olarak sıralabilir 

(Polat, 2016). Sınıf yönetiminin boyutları incelendiğinde en büyük değişimin iletişim boyutunda olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü geleneksel eğitim ortamlarında öğretmen ve öğrencinin iletişimi sadece ders içerisinde 

kesintisiz devam eder ve ders bittikten sonra bir sonraki derse kadar kesintiye uğrar ancak sanal sınıflarda ise 

öğretmen ve öğrenci iletişimi ders dışında da sosyal medya, e-posta, WhatsApp gibi iletişim araçlarıyla devam 

etmektedir (Polat, 2016). Bu bağlamda geleneksel sınıf ortamlarına kıyasla, sanal sınıflarda öğretmenlerin 

etkili bir iletişim becerisine sahip olmaları daha da önem kazanmıştır. 

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine 16 Mart 2020 tarihinde yüz 

yüze eğitime ara verilip 23 Mart 2020 tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan devam etmesine karar 

verilmiştir (Kırmızıgül, 2020). Alınan bu karardan sonra dersler EBA üzerinden başlatılan Canlı Sınıf 
Platformu ile verilmeye başlanmıştır (Demir ve Özdaş, 2020). Bu süreçte öğrenciler ve öğretmenler geleneksel 

sınıf ortamlarından ayrılmış ve öğretim faaliyetleri sanal sınıf ortamlarına taşınmıştır. Bu durum öğretmenlerin 

ders etkinliklerini, öğrencileri ile iletişimini değiştirmiştir (Kırmızıgül, 2020). Salgın sürecinde derslerini sanal 

sınıf ortamında veren öğretmenlerin iletişim becerilerinin iyi olması sınıf yönetiminde başarılı olmasını 

dolayısıyla da öğretim faaliyetlerinin verimli olmasını sağlayacaktır.  

Alanyazın incelendiğinde hem uzaktan eğitim ile ilgili hem de sanal sınıflar ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 

Bu çalışmalardan Çakın ve Külekçi Akyavuz (2020) tarafından yapılan çalışmada uzaktan eğitim sürecinde 

öğretmenlerin ne tür problemler ile karşılaştıkları, bu problemlere nasıl çözüm ürettikleri ve uzaktan eğitim 
sürecini nasıl değerlendirdikleri araştırılmıştır. Kürtüncü ve Kurt’un (2020) çalışmasında hemşirelik 

öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerin sınıf düzeyine göre 

değişiklik gösterip göstermediğini araştırmışlardır. Pınar ve Dönel-Akgül (2020) yaptıkları çalışmada fen 

bilgisi dersini uzaktan alan öğrencilerin görüşlerini almışlardır. Avcı ve Akdeniz (2021) yaptıkları çalışmada 
Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim sürecinde farklı branştan öğretmenlerin yaşadığı sorunları ortaya koymaya 

çalışmışlardır.  Alanyazında sanal sınıflar ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle öğrenci başarısı ve 

motivasyona odaklanmıştır (Yılmazsoy, Özdinç ve Kahraman, 2018).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde pandemi sürecinde araştırmacıların daha çok uzaktan eğitime yönelik 
öğretmen ya da öğrenci görüşlerine odaklandığı görülmektedir. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle görevlerini 

sanal sınıflarda öğretmenin iletişim becerilerinin incelenmesi eğitim ve öğretim faaliyetlerin iyileştirilmesi 

açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada salgın sürecinde öğretim faaliyetlerini sanal sınıf 
ortamında gerçekleştiren öğretmenlerin iletişim becerilerini öğrenci algılarına göre incelemek ve sonuca göre 

öneriler sunmak amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı olarak aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır. 

1) Öğrenci algılarına göre öğretmenin iletişim becerileri cinsiyet durumuna göre farklılık göstermekte 
midir? 

2) Öğrenci algılarına göre öğretmenin iletişim becerileri okul türüne göre farklılık göstermekte midir?  

3) Öğrenci algılarına göre öğretmenin iletişim becerileri sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte 

midir? 

YÖNTEM 

Bu çalışma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli; Bir konu ya da olayla ilgili katılımcıların 
görüş ya da ilgi, tutum, yetenek, beceri gibi özelliklerinin belirlenmek istendiği modeldir (Büyüköztürk, 

2017:184). 
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Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini 2020-2021 eğitim- öğretim yılında Elazığ ili merkez ortaöğretim okullarında eğitim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini Elazığ ili merkezinde bulunan 77 ortaöğretim kurumunda 

eğitim gören 39 354 öğrenciden oransız eleman örnekleme yöntemi ile seçilen 265 öğrenci oluşturmaktadır. 
Oransız eleman örnekleme, evrendeki bütün elemanların eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme 

türüdür (Karasar, 2016:151).  

Tablo 1’de katılımcılara ait demografik bilgiler görülmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellikler  N % 

Cinsiyet Erkek 184 69,4 
Kadın 81 30,6 

Okul Türü 

Anadolu Lisesi 54 20,4 
Fen Lisesi 6 2,3 
Genel Lise 4 1,5 
İmam Hatip Meslek L. 25 9,4 
Meslek Lisesi 176 66,4 

Sınıf Düzeyi 

9. Sınıf 43 16,2 
10. Sınıf 72 27,2 
11. Sınıf 53 20 
12. Sınıf 97 36,6 

 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere katılımcıların %69,4’ü erkek, %30,6’sı kadınlardan oluşmaktadır. Bu oranlar 
cinsiyet bazında karşılaştırma yapmak için uygundur. Katılımcıların okul türüne baktığımızda %66,4’ü meslek 

lisesinde, %9,4’ü imam hatip meslek lisesinde, %1,5’i genel lisede, %2,3’ü fen lisesinde, %20,4’ü ise Anadolu 

Lisesi’nde eğitim görmektedir. Fen Lisesi ile Anadolu Lisesi, Genel Lise ile İmam Hatip Meslek Lisesi 

katılımcıları normallik varsayımının sağlanması amacıyla birleştirilmiştir.  

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması için hazırlanan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilere ilişkin 
demografik bilgiler (cinsiyet, okul türü, sınıf) ile internet kullanım durumları (günlük internet kullanım saati, 
günlük uzaktan eğitimde geçirilen süre, uzaktan eğitim dışında öğretmen ile iletişim durumu gibi) 

sorgulanmaktadır. Formun ikinci bölümünde ise Karagöz ve Kösterelioğlu (2008) tarafından geliştirilen 
“İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği” yer almaktadır. Ölçek beşli likert tipinde olup 6 boyuttan ve 25 

maddeden oluşmaktadır: Saygı boyutu, İfade becerisi boyutu, Değer boyutu, Engeller boyutu; Motivasyon 
boyutu ve Demokratik tutum boyutu. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0.78, geçerlik katsayısı ise 0.88 olarak 
belirlenmiştir. Hazırlanan form çevrimiçi ortamda katılımcılara gönderilerek veriler toplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri (cinsiyet, okul türü, 
sınıf), günlük internet kullanım durumları ve öğretmen ile iletişim durumlarının analizinde yüzde, frekans, 

ortalama ve standart sapma gibi betimsel analizler kullanılmıştır. Bunun yanında araştırma sorularının 

analizinde bağımsız örneklem t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) analizleri kullanılmıştır. ANOVA 
testinde en az iki grup arasında anlamlı bir fark bulunuyorsa, bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun 

incelenmesi, analiz sonuçlarının yorumlanması bakımından önemlidir. Bu nedenle grupların ortalama 

puanlarına uygun birçok değişkenli karşılaştırma testinin kullanılması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2017:49). 

Bu araştırmada grup varyansları eşit olduğu için aralarında anlamlı farkın bulanan grupları belirlemek amacıyla 

Tukey testi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma sorularına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan 

ölçekten alınan maksimum puan, minimum puan ve ortalama puanlar Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2. Ölçekten alınan maksimum, minimum ve ortalama puanlar 

Alt Boyutlar N Min. Max. X̄ ss 
Saygı Boyutu 265 5 25 17,79 3,900 
İfade Becerileri Boyutu 265 5 25 18,89 2,503 
Demokratik Tutum Boyutu 265 3 15 9,66 2,503 
Değer Boyutu 265 4 20 14,07 3,210 
Engeller Boyutu 265 4 20 15,84 3,963 
Motivasyon Boyutu 265 4 20 13,92 2,927 
Genel Ortalama 265 25 125 90,21 18,203 

 

Tablo 2 incelendiğinde ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 125, en düşük puanın ise 25 olduğu 
görülmektedir. Ölçeğin saygı boyutu ve ifade becerileri boyutundan alınabilecek en yüksek puan 25, en düşük 

puan 5’ tir. Demokratik tutum boyutundan alınabilecek en yüksek puan 15 iken alınabilecek en düşük puan 3’ 

tür. Değer boyutu, engeller boyutu ve motivasyon boyutundan alınabilecek en yüksek puan 20, en düşük puan 

ise 4’tür. Ölçeğin engeller boyutu ters maddeler içerdiği için ters puanlanmıştır. Yani engeller boyutundan 20 
puan alınması iletişim engellerinin minimum olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.  

Araştırmanın “Öğrenci algılarına göre öğretmenin iletişim becerilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermekte midir?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 3’deki gibidir.  

Tablo 3. Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyet N X̄ ss p 
Erkek 184 89,73 19,976 .524 
Kadın 81 91,28 13,373 

p<.05 

Tablo 3’de öğrencilerin algıladıkları iletişim becerilerinin cinsiyete göre farklılaşması incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin ölçekten aldığı 89,73 iken kadın öğrencilerin aldığı puan 91,28’ dir. 

Alınan puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p >.05). Yani araştırmaya katılan 
öğrencilerin algıladıkları iletişim becerileri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Elde edilen bu bulguya 

göre erkek ve kadın öğrencilerin öğretim elemanlarının iletişim becerilerine ilişkin algılarının aynı olduğu 

söylenebilir.   

Araştırmanın ikinci “Öğrenci algılarına göre öğretmenin iletişim becerileri okul türüne göre farklılık 

göstermekte midir?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 4’te görülmektedir.  

Tablo 4. Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin Okul Türü Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Okul Türü N X̄ ss F p 
Genel ve İmam Hatip Meslek Lisesi 29 91,86 14,723 

1,706 .184 Anadolu ve Fen Lisesi 60 86,42 14,753 
Meslek Lisesi 176 91,23 19,630 

*p<.05 

Tablo 4’ de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin 
algılarının okul türü değişkenine göre karşılaştırılmasını içeren bulgulara göre; Genel Lise ve İmam Hatip 

Meslek Lisesi’nde eğitim gören katılımcıların ölçekten aldıkları puanın 91,86, Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi’nde eğitim gören katılımcıların ölçekten aldıkları puanın 86,42 ve Meslek Lisesi’nde eğitim gören 
katılımcıların ölçekten aldıkları puanın da 91,23 olduğu görülmektedir. Bu puanlar arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (p=.184). Okul türü değişkenine göre öğretmenlerin iletişim becerileri anlamlı farklılık 

göstermemektedir. 

Araştırmanın üçüncü “Öğrenci algılarına göre öğretmenin iletişim becerileri sınıf düzeyine göre farklılık 

göstermekte midir?” sorusuna ilişkin bulgular Tablo 5’te görülmektedir. 
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Tablo 5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Algıladıkları İletişim Becerilerinin “Sınıf Düzeyi” Değişkenine 

Göre İncelenmesi 

Sınıf Düzeyi N X̄ ss F p Anlamlı Farkın 

Bulunduğu Gruplar 
9. Sınıf 43 91,19 17,184 

2,868* .037 11. Sınıf > 12. Sınıf 10. Sınıf 72 91,71 16,421 
11. Sınıf 53 94,66 16,499 
12. Sınıf 97 86,23 20,150 

*p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan 9. sınıf öğrencileri ölçekten 91,19 puan, 10. sınıf öğrencileri 91,71 
puan, 11. sınıf öğrencileri 94,66 puan ve 12. sınıf öğrencileri 86,23 puan almışlardır. Puanlar arasındaki bu 

fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p < .05). Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek 

amacıyla Tukey testine bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin arasındaki farkın 

anlamlı olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle 11. sınıf öğrencilerinin algıladığı iletişim becerileri 12. sınıf 
öğrencilerinin algıladığı iletişim becerilerinden anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, Covid-19 salgını sürecinde öğretim faaliyetlerini sanal sınıflarda yürüten öğretmenlerin iletişim 

becerileri öğrenci algılarına göre incelenmiştir.  

Öğrencilerin değerlendirmelerine göre öğretmenlerinin ölçekten aldığı ortalama puan 90,21’dir. Bu sonuca 

göre öğrenci algılarına göre öğretmenlerin iletişim becerilerinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç 

alanyazındaki birçok araştırma ile benzerlik göstermektedir (Gülbahar ve Sıvacı, 2018; Milli ve Yağcı, 2017; 

Çetinkaya, 2011; Uygun ve Arıkan, 2019;). Durukan ve Maden (2010) ise çalışmasında öğretmenlerin iletişim 
becerilerinin düşük seviyede olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmanın ilk sorusunda öğrencilerin algıladıkları iletişim becerilerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda algılanan iletişim becerilerinin cinsiyete göre 
farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre öğretmenlerin cinsiyet ayırmadan bütün öğrencilerine 

eşit davrandığı sonucuna ulaşılabilir. 

Araştırmanın ikinci sorusunda öğrencilerin algıladıkları iletişim becerilerinin okul türüne göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda algılanan iletişim becerilerinin okul türüne göre 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre öğretmenlerin hizmet öncesinde aldıkları eğitimin 

iletişim becerilerine katkı sağladığı söylenebilir.   

Araştırmanın üçüncü sorusunda öğrencilerin algıladıkları iletişim becerilerinin sınıf düzeyine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 11. sınıf öğrencileri ile 12. sınıf öğrencileri arasında 

anlamlı fark saptanmıştır. Bu sonuca göre 11. sınıf öğrencilerinin algıladığı iletişim becerileri 12. sınıf 

öğrencilerinin algıladığı iletişim becerisinden daha yüksektir. Bu farklılığın son sınıf öğrencilerinin 
öğretmenleri ile daha fazla vakit geçirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Öğretmenlerin iletişim becerilerinin yüksek olması sınıf yönetimlerinin de iyi olmasını, dolaylı olarak da 

gerçekleştirilen öğretimin kalitesini artıracaktır. Bu nedenle öğretmenin sahip olduğu iletişim becerileri 

oldukça önemlidir. Aynı zamanda Covid-19 salgını döneminde eğitimin sanal sınıflarda gerçekleşmesi bu 
becerilerin önemini daha da artırmıştır. Bu nedenle yapılacak çalışmalarda öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin 

algıladıkları iletişim becerilerinin belirlenip karşılaştırılması önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the communication skills of teachers who carry out educational activities 
in virtual classrooms according to student perceptions. Perceived communication skills in the study were 
examined in terms of variables of gender, school type and grade level. The sample of the study consisted of 
265 students studying in the central secondary schools of Elazig province in the 2020-2021 academic year. 
Communication Skills Evaluation Scale was used as data collection tool in the study. Percentage, frequency, 
standard deviation, mean, independent sample t-test and one-way ANOVA analyzes were used in the statistics 
of the data obtained in the study. Research findings showed that teachers' communication skills are high 
according to student perceptions. In addition, it was found that perceived communication skills did not differ 
significantly according to the gender variable. Likewise, it was found that perceived communication skills did 
not differ significantly according to the type of school. A significant difference in favor of 12th-grade students 
was found between the grade level and the perceived communication skills. At the end of the study, some 
suggestions were presented for teachers to improve their communication skills in virtual classrooms. 

Keywords: Communication Skills, Classroom Management, Virtual Classroom Management, Teacher 

 

SANAL SINIF YÖNETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

ÖZET 
Bu araştırmada eğitim faaliyetlerini sanal sınıflarda gerçekleştiren öğretmenlerin iletişim becerilerinin öğrenci 

algılarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada algılanan iletişim becerileri cinsiyet, okul türü ve sınıf 

düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Elazığ 
ili merkez ortaöğretim okullarında eğitim gören 265 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiğinde 

yüzde, frekans, standart sapma, ortalama, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA analizleri 
kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğrenci algılarına göre öğretmenlerin iletişim becerilerinin yüksek 

olduğunu göstermiştir. Bunun yanında algılanan iletişim becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Aynı şekilde algılanan iletişim becerilerinin okul türüne göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği de saptanmıştırth-grade düzeyi ile algılanan iletişim becerileri arasında 12th-grade 
öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin sanal sınıflarda iletişim 

becerilerinin geliştirmelerine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Sınıf Yönetimi, Sanal Sınıf Yönetimi, Öğretmen 

INTRODUCTION 

The concept of communication, which describes the interaction between individuals, has been defined 
in different ways by many researchers. Aytekin (2018) defined communication as the exchange of feelings and 
thoughts between people. According to the Turkish Language Association, communication is the transfer of 
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information, feelings, and thoughts to others in any way imaginable (TDK, 2021). On the other hand, Demirel 
(2006) defined communication as the process of communicating thoughts, desires, and feelings between 
individuals, societies, and clusters through writing, words, body movements, and images (cited in Engin & 
Aydın, 2007). 

 Communication is essential for the transformation and progress of societies by transferring 
information, experiences, and developments to the next generations (Vural, 2012). In this context, 
communication is critical in education and training environments. The communication process consists of a 
source, receiver, message, and channel. In educational environments, the channel is the teacher, the receiving 
student, the message is the educational content, and the channel is the teaching method. According to Engin 
and Aydın (2007), in order to be a good educator, the communication process should be well known, and 
healthy communication between teacher and student should be established in order for the student to learn the 
educational content effectively. For this reason, the communication skills of teachers are the basic building 
blocks of learning and teaching fields. The communication skill of the teacher is critical in increasing the 
quality of teaching and the learners' interest in the lesson (Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). 

 Classrooms are one of the environments where teachers and students communicate with each other the 
most. For this reason, the concept of the classroom is defined as the place where teachers and students come 
together and where learning and teaching activities take place (Korkut, Babaoğlan, 2010). The ages, knowledge 
levels, and needs of students sharing the same class are similar. Classroom management is the management of 
these individuals (Arat, 2015). According to other definitions made in the field, classroom management is the 
effective use of all material and spiritual resources of the class in line with the purpose of the organization 
(Vatansever Albayrak, 2015). According to another definition, classroom management is the set of actions 
taken to increase learning and teaching activities (Demirel, 2006). These actions express the dominance of the 
teacher's authority over the classroom in traditional education. In contrast, they express the activities of creating 
a classroom environment that provides and supports learning in contemporary education.  

Classroom management consists of five dimensions: physical layout of the environment, teaching 
management, time management, behavior management, and communication management (Düzgün, 2016). In 
addition, teachers, students, educational administration, environment, and school are specified as variables of 
classroom management. The teacher who complements all variables is the most critical element of classroom 
management (Polat, 2016). In order to ensure effective classroom management, teachers must first establish 
healthy communication between their students and then their students (Gürşimşek, 1999). Teachers' ability to 
use their communication skills can help them to be successful in classroom management. Because the teacher, 
who can establish healthy communication with his students in the classroom, can increase the efficiency of the 
learning and teaching environment, ensure that their learning is at a high level, establishing good relationships 
among their students, and gain positive behaviors (Gülbahar ve Sıvacı, 2018). 

Digital environments where teachers and students do not have to be physically in the same environment 
and teaching activities are performed synchronously or asynchronously are defined as virtual classrooms. In 
order for the learning and teaching process carried out in virtual classrooms to be effective, virtual classrooms 
must be managed well (Can, 2020). The dimensions of classroom management are similar to traditional 
classroom environments and virtual classroom environments (Polat, 2016). These dimensions can be listed as 
the physical layout of the classroom, plan and program activities, behavior management, motivation, time 
management, teacher, and communication (Polat, 2016). 

When the dimensions of classroom management are examined, we can say that the most significant 
change is in the communication dimension. Because in traditional educational environments, the 
communication between the teacher and the student continues uninterrupted only during the lesson and is 
interrupted until the next lesson after the lesson. However, in the virtual classes, the communication between 
the teacher and the student continues outside the lesson via social media, e-mail, and WhatsApp ( Polat, 2016). 
In this context, it has become more critical for teachers to have practical communication skills in virtual 
classrooms compared to traditional classroom environments. 

After the first Covid-19 case was detected in our country on March 11, 2020, face-to-face education 
was suspended on March 16, 2020, and it was decided to continue education activities remotely on March 23, 
2020 (Kırmızıgül, 2020). After this decision, lessons started to be given with the Live Classroom Platform, 
which was launched over the Education Information Network (EIN) (Demir & Özdaş, 2020). In this process, 

students and teachers were separated from traditional classroom environments, and teaching activities were 
moved to virtual classroom environments. This situation has changed the course activities of teachers and their 
communication with their students (Kırmızıgül, 2020). Having good communication skills of teachers who 
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teach their lessons in a virtual classroom during the epidemic process will ensure that they are successful in 
classroom management. Therefore, their teaching activities are efficient.  

When the literature is examined, many studies have been conducted on both distance education and 
virtual classrooms. In the study conducted by Çakın and Külekçi-Akyavuz (2020), these studies, it was 
investigated what kind of problems teachers encountered during the distance education process, how they 
produced solutions to these problems, and how they evaluated the distance education process. In the study of 
Kurtüncü and Kurt (2020), they investigated nursing students' opinions about distance education during the 
pandemic process and whether these views differ according to the grade level. In Pınar and Dönel-Akgül's 
study (2020), the opinions of students who took the science lesson remotely were taken. In their study, Avcı 

and Akdeniz (2021) tried to reveal the Covid-19 outbreak and the problems experienced by teachers from 
different branches during the distance education process. Studies on virtual classrooms in the literature 
generally focused on student success and motivation (Yılmazsoy, Özdinç, & Kahraman, 2018).  

When the studies are examined, it is seen that during the pandemic process, researchers primarily focus 
on the teacher or student views on distance education. However, due to the Covid-19 epidemic, examining the 
teacher's communication skills in virtual classrooms is essential in improving education and training activities. 
Therefore, this study aimed to examine teachers' communication skills, who carried out their teaching activities 
in the virtual classroom during the epidemic process, according to student perceptions and to offer suggestions 
according to the result. Depending on this purpose, answers to the following questions were sought: 

According to student perceptions; 

1) Do teachers' communication skills differ according to their gender? 

2) Do teachers' communication skills differ according to the type of school? 

3) Do the teacher's communication skills differ according to the class level? 

METHOD 
 This study was carried out in a survey model. The survey model is a model in which participants' 
characteristics such as opinions or interests, attitudes, abilities, and skills related to a subject or event are 
desired to be determined (Büyüköztürk, 2017: 184). 

Population and Sample  
 The study population consists of students studying at central secondary schools in Elazig province in 
the 2020-2021 academic year. The sample of the study consists of 265 students selected by disproportionate 
sampling method among 39 354 students studying at 77 secondary education institutions in the city center of 
Elazig. Disproportionate element sampling is the sampling type in which all elements in the universe have 
equal chances of being selected (Karasar, 2016: 151). Table 1 shows the demographic characteristic of the 
participants. 

Table 1. Demographic Characteristic of the Participants 

Characteristic  N % 

Gender 
Male 184 69.4 
Female 81 30.6 

School Type 

Anatolian High School 54 20.4 
Science High School 6 2.3 
General High School 4 1.5 
Imam Hatip Vocational High School 25 9.4 
Vocational High School 176 66.4 

Class Grade 

9th-grade 43 16.2 
10th-grade  72 27.2 
11th-grade 53 20 
12th-grade 97 36.6 

 As seen in Table 1, 69.4% of the participants are males, and 30.6% are females. 66.4% of the 
participants in Vocational High School, 9.4% in Imam Hatip Vocational High School, 1.5% in General High 
School, 2.3% in Science High School, and 20.4% in Anatolian High School. Participants in Science High 
School and Anatolian High School, General High School, and Imam Hatip Vocational High School were 
combined to ensure the assumption of normality.  
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Data Collection 

 The form prepared for data collection consists of two parts. In the first part, demographic 
characteristics (gender, school type, class) of students are questioned. In the second part of the form, there is 
the "Communication Skills Evaluation Scale" developed by Karagöz and Kösterelioğlu (2008). The scale is a 
five-point Likert type and consists of 6 dimensions and 25 items: Respect dimension, Expression skill 
dimension, Value dimension, Barriers dimension, Motivation dimension and Democratic attitude dimension. 
The Cronbach Alpha value of the scale was 0.78 and the validity coefficient was 0.88. The data was collected 
by sending the prepared form online to the participants. 

Data Analysis 

 SPSS 22 program was used to analyze the data. Descriptive analyzes such as percentage, frequency, 
mean and standard deviation were used in the analysis of the data. In addition, independent samples t-test (two 
groups) and one-way analysis of variance (ANOVA) (three or more groups) analyzes were used to compare 
variables. Since the group variances are equal in this study, the Tukey test was used to determine the groups 
with significant differences between them.. 

FINDINGS 

In this part of the study, findings related to research questions are included. The maximum score, minimum 
score and average scores obtained from the scale used in the study are shown in Table 2. 

Table 2. Descriptive analysis results 

Dimensions N Min. Max. X̄ sd 
Respect 265 5 25 17.79 3.900 
Expressive Skills 265 5 25 18.89 2.503 
Democratic Attitude 265 3 15 9.66 2.503 
Value 265 4 20 14.07 3.210 
Obstacle 265 4 20 15.84 3.963 
Motivation 265 4 20 13.92 2.927 
Overall Average 265 25 125 90.21 18.203 

When Table 2 is examined, it is seen that the highest score that can be obtained from the scale is 125, 
and the lowest score is 25. The highest score that can be obtained from the dimension of Respect and 
Expressive Skills of the scale is 25, and the lowest score is 5. While the highest score that can be obtained from 
the dimension of the Democratic Attitude is 15, the lowest score that can be obtained is 3. The highest score 
that can be obtained from the Value dimension, the Obstacle dimension, and Motivation dimension is 20, and 
the lowest score is 4. Since the Obstacles dimension of the scale includes reverse items, it was scored inversely. 
In other words, getting 20 points from the Obstacle dimension is interpreted as communication barriers to be 
minimum. 

Findings regarding the question "Do teachers' communication skills differ according to the gender variable?" 
are as in Table 3.  

Table 3. Comparison of Teachers' Communication Skills by Gender Variable 

Gender N X̄ sd p 
Male 184 89.73 19.976 .524 Female 81 91.28 13.373 

*p < .05 

In Table 3, the comparison of the communication skills perceived by the students by gender is 
examined. While the score obtained by male students participating in the study from the scale is 89.73, the 
score obtained by female students is 91.28. The difference between the scores obtained is not statistically 
significant (p> .05). In other words, the communication skills perceived by the students participating in the 
study do not differ according to gender. According to this finding, it can be said that the perceptions of male 
and female students regarding the communication skills of their instructors are the same.   

Findings regarding the second research question "Do teachers' communication skills differ according to the 
school type variable?" are as in Table 4.  
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Table 4. Comparison of Teachers' Communication Skills by School Type Variable 

School Type N X̄ sd F p 
General and Imam Hatip Vocational High School 29 91.86 14.723 

1.706 .184 Anatolian and Science High School 60 86.42 14.753 
Vocational High School 176 91.23 19.630 

*p < .05 

According to the findings in Table 4, the score of the students studying in General High School and 
Imam Hatip Vocational High School is 91.86,  students in Anatolian High School and Science High School is 
86.42, and students in Vocational High School is 91.23. The difference between these scores is not statistically 
significant (p> .05). Teachers' communication skills do not differ significantly according to the school type 
variable. 

Findings regarding the third research question, "Do teachers' communication skills differ according to the 
grade level variable?" are as in Table 5.  

Table 5. Comparison of Teachers' Communication Skills by Class Grade Variable 

Class Grade N X̄ sd F p Groups with Significant 
Difference 

9th-grade 43 91.19 17.184 

2.868* .037 11th-grade > 12th-grade 10th-grade 72 91.71 16.421 
11th-grade 53 94.66 16.499 
12th-grade 97 86.23 20.150 

*p < .05 

 When Table 5 is examined, 9th-grade students who participated in the study got 91.19 points from the 
scale, 10th-grade students 91.71 points, 11th-grade students 94.66 points, and 12th-grade students received 
86.23 points. This difference between scores is statistically significant (p <.05). Tukey test was examined in 
order to determine between which groups there was a significant difference. As a result of the analysis, the 
difference between 11th and 12th-grade students was significant. In other words, the communication skills 
perceived by 11th-grade students are significantly higher than the communication skills perceived by 12th-
grade students. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

 This study examined teachers' communication skills who carried out their teaching activities in virtual 
classrooms during the Covid-19 outbreak, according to student perceptions. According to the first finding of 
the study, it was revealed that the teachers' communication skills were high. This result is similar to the results 
of many studies in the literature (Gülbahar & Sıvacı, 2018; Milli & Yağcı, 2017; Çetinkaya, 2011; Uygun & 
Arıkan, 2019). Durukan and Maden (2010) concluded in their study that teachers' communication skills are at 
a low level. 

 In the study, firstly, whether the teachers' communication skills differ according to the gender variable 
of the students was examined. As a result of the analysis, it was concluded that the perceived communication 
skills did not differ according to gender. This result shows that teachers communicate equally with all students 
and treat them equally, regardless of gender. The second question of the study examined whether the students' 
communication skills differ according to the type of school. As a result of the analysis, it was concluded that 
the teachers' communication skills did not differ according to the type of school the students attended. This 
finding showed that the teachers tried to communicate with their students regardless of their school. 

 In the third question of the study, it was examined whether the teachers' communication skills differ 
according to the grade level or not. As a result of the analysis, a significant difference was found between 11th-
grade students and 12th-grade students. According to this result, the communication skills perceived by 11th-
grade students are higher than the communication skills perceived by 12th-grade students. It can be said that 
this difference is because senior students spend more time with their teachers. 

Having high communication skills of teachers will increase teachers' classroom management effectiveness and 
indirectly increase the quality of teaching. For this reason, the communication skills of teachers are critical. At 
the same time, the fact that education took place in virtual classrooms during the Covid-19 epidemic has further 
increased the importance of these skills. For this reason, it is recommended to determine and compare the 
communication skills perceived by teachers and students in future studies. 
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THE ISSUE OF NAGORNO-KARABAKH AND THE SECOND NAGORNO-KARABAKH 
CONFLICTS AXIS RUSSIA FOREIGN POLICY 

 
Kamal Najafov 

Baku State University, Baku, Azerbaijan 
 

ABSTRACT 

The Nagorno-Karabakh problem, which has deep historical roots, still maintains its importance today. The 
Second Karabakh War once again showed why the Issue should be resolved to the International actors. First 
of all, it is difficult to say that a two-hundred-year-old problem can solve at once. We can easily say that the 
Nagorno-Karabakh problem is one of the most important factors that affect the security policies of the states 
in the region. On the other hand, recent developments in the region made it possible to make progress in order 
to solve the problem. The solution will not be easy due to the multi-dimensional relationship between the states 
in the region. Also, the intensive relationship of friendship and hostility, and the geographical structure of the 
region, which does not allow independent action, are some of the reasons for that. The existence of the conflict 
helps Russia to maintain its influence in the region. Therefore, Russia isn't very interested in solving the 
problem for the sake of its geopolitical interests. Unlike Russia, Western Powers, which are interested in the 
resolution of the conflict, try to provide regional stability and security. The rich energy resources, geographical 
environment, transportation, and communication facilities of the South Caucasus and especially Azerbaijan is 
very significant for the West. Additionally, the inability of Western Powers to decide which sides they take, 
makes the solution of the problem even more difficult. In this study, the historical roots of the Nagorno-
Karabakh Issue are revealed, and it has explained that whether the war has resolved the Issue or can it be 
resolve in the future. 

Keywords: Azerbaijan, Armenia, Nagorno-Karabakh, Russia, Conflict 
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THE EFFECTS OF RUSSIA'S ANNEXATION OF CRIMEA ON BLACK SEA GEOPOLITICS 
 

Oleksij Pavlovych Petryk 
Sumy State University, Sumy, Ukraine 

 
ABSTRACT 

The world system was bipolar before the cold war, but after the cold war this system became multipolar, so 
the power struggle began to escalate in the territory of the former Soviet Union. While institutions such as 
NATO and the EU incorporated the states that lived under the Union of Soviets, with Putin's seizure of power, 
the Russian Federation determined the idea of Neo-Eurasianism as a state principle. Russia had problems with 
Georgia (2008) and Ukraine (2014) because the Western bloc acted to cooperate closely with some states such 
as Georgia and Ukraine. Russia did not want these two states to be integrated into the Western system and 
stated that it had a red line. This situation made it inevitable for Georgia (2008) and Ukraine (2014) to have 
problems with Moscow, with the introduction of other factors. Due to the increasing tension in Crimea, Russia 
invaded Crimea and Sevastopol with the instinct to protect its interests. This occupation in the Black Sea has 
turned into an international crisis. In this study, I will discuss the Ukranian crisis, which started in 2014 and 
still concerns the world, and its effects on Black Sea geopolitics. 

Keywords: Russia, Ukraine, annexation of Crimea, Energy, Black Sea 
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FASCISM IN EUROPE DURING SECOND WORLD WAR: ITALIAN VERSUS GERMAN 
PRACTICES  

 
Nicat Səlinlü 

Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan 
 

ABSTRACT 

The name fascism comes from a bundle of sticks tied to an ax, known as fascia in Italian, symbolizing the 
emergence of power from unity in ancient Rome (Borsella, 2007). However, fascism is the name given to the 
dictatorial rule based on Italian nationalist rhetoric that prevailed in the process leading up to the Second World 
War and during the war. After Benito Mussolini gained power in 1922, the official ideology of Italy, fascism, 
will preserve this feature for a long time. The process extending from this date to the end of the Second World 
War is the only period in which fascism can be used openly as a state regime. On the other hand, any 
government, political party, or movement outside Italy called itself fascist neither in the interwar period nor in 
the post-World War II period. 

In this respect, Italian fascism is an ideology that needs to be studied in depth, its historical process and 
intellectual dynamics should be carefully studied. The purpose of this study is to examine the nature of Italian 
fascism, its place in world political history and its consequences from a critical and analytical perspective. 

On the other hand, the concept of fascism was used both to characterize the emerging dictatorship regimes in 
Europe in the interwar period and since the end of the Second World War with the defeat of national socialist 
ideology. This whole regime is thought to have not adopted the universal values of the new age, such as 
democracy, freedom, and human rights. A broad enough concept to include structuring of intellectual currents 
is used as a discourse of backwardness. In this context, Italian fascism served as a model for both the dictatorial 
regimes of the interwar period and the repressive forms of government that will come into question in places 
in the post-World War II period. 

Italy changed sides after the First World War and became one of the countries that won the war. But Italy is at 
the level of the countries that were defeated after the war. After the war, the general situation of Italy is in 
chaos. It is in a terrible condition both in the military, economic and political terms. There is a pessimistic 
atmosphere in Italy when the ineffectiveness of the political parties and the power vacuum are added (Maier, 
2016). 

These are years of great difficulties, difficulties, and conflicts for Italy. 

In Italy, which had significant losses after the war, there were also government crises and economic problems. 
There were four government changes in only 1919-1922. In such a period, socialist currents of thought also 
found a place in Europe. The socialist thought that spread with the Bolshevik revolution of 1917 gained serious 
support in Italy during this period. 

By August 1922, economic life almost came to a dead end due to the workers' general strike. The liberal 
government formed by Giovanni Giolitti, Ivanoe Bonomi and Luigi Facta fails altogether to deal with the 
anarchy environment in the country. Upon this situation, Mussolini, King III. He openly threatened Victor 
Emmanuel to hand over the administration of the country to him. On the other hand, when the Black Shirts of 
the Fascist Party prepared for a coup d'etat by marching from Naples to Rome, he could not find a solution but 
to give the government to the Fascist Party (Tarchi, 2000: 317). When Mussolini was 39 years old on October 
29, 1922, he became the country's youngest prime minister ever. This date marked the beginning of Mussolini's 
fascist dictatorship in Italy and this administration continued uninterruptedly until 1943. 

After the end of the war, Mussolini became former soldiers, unemployed, students, and non-Socialist Party 
workers in what they call bundles of war. The factors that provide this gathering; Some vague reform demands 
are extreme nationalism and especially the idea of war against the socialist-communist movement (Duggan, 
2008). 
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  The reasons why Italy, which was a victorious state from the war, was dragged into such an environment of 
chaos are as follows: first of all, the post-war period brought many economic problems, ex-soldiers returning 
from the war faced unemployment. The value of money has fallen day by day, increasing conflicts between 
workers and principals. All these reasons; Although it caused the socialists to get more vital day by day, it 
directly affected fascism. The troubles brought about by the war justify the socialists who have always opposed 
the war. Socialists claim that Italy was defeated in the war and that this situation would lead to a revolution, as 
in Russia. This chaotic environment in the country causes political stability to fail. There are constant conflicts 
between government forces and socialist groups, and trade unions and leftist groups are seen as responsible 
for them. In the people's eyes, Mussolini's fascist groups, who come into conflict with violent leftist groups, 
are saviors. These groups try to prevent workers' meetings and the actions of left-leaning political organizations 
by force. In the general elections held in November 1919, the justification of socialists who opposed the war 
was used as an excellent propaganda tool. The Italian Socialist Party became the first party, taking 156 out of 
508 deputies (Macdonald, 1998). 

Although the socialist revolution is very close to Italy and the conditions are very suitable; socialists failed to 
come to power and the expected social revolution did not occur. This is because; socialists cannot gather 
progressive and popular forces in their circles (Saresella, 2015). 

The Socialist Party could not rid itself of the contentious atmosphere of 1915; it continued to wrestle between 
those who favored the war and those who favored neutrality. Socialists, who are far from the idea of unity, 
have enough power to block any practice that can take place, while they do not have enough ability to build 
anything. No link has been established between industrial workers and land workers. The Socialist Movement 
could not deliver what was expected of itself, opposed almost everything, but could not build something 
different in place of what it opposed. At this point, Italy expects a third solution. This is "fascism," which is a 
right-wing dictatorship. The statement of Mussolini, who has analyzed this situation very well, "The people 
have never longed for authority, leadership, and order as much as it is now," summarizes the current situation. 

  Looking at the reasons for the emergence of fascist ideology the example of Italy will be understood more 
easily. According to Otto Bauer, fascism is the result of three closely interconnected social processes: 

 

1. The war threw the large masses out of bourgeois life among those who participated in this war and 
caused them to lose their class identity. It is incapable of returning to the bourgeois earnings and 
lifestyle and adhere to the habits and ideologies acquired during the war. Accompanied by a military 
doctrine, they formed fascist militias and populist war units. 

2. Post-war economic crises pushed the vast masses of petty-bourgeois and peasants into poverty. These 
poor and angry masses broke with the bourgeois-democratic mass parties they had followed up until 
then and, with feelings of frustration and resentment against democracy, gathered around the military-
nationalist militia and offensive troops. 

3. Post-war economic crises also reduced the profits of the capitalist class. The capitalist class, whose 
gain is in danger, has to increase its share of exploitation to close this deficit. To this end, it is also 
determined to break the resistance of the working class. It is only skeptical that it can do this within 
the rules of democracy. It uses the masses of rebel petty-bourgeois and peasants gathered around the 
fascist and populist militias, first to frighten the working class, push it into defensive trenches, and 
smash democracy. It forces the state apparatus to deliver weapons to the fascist militias and leave 
unpunished acts of violence against the working class. The last stage ensures the transfer of state power 
to the fascists (Bauer, O. 2000). 

These steps will help analyze how Mussolini's power arose in Italy and the cause-and-effect relationship. 

Keywords: Italy, Germany, Fascism, Mussolini, post-World War, Socialist Movement 
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MEXICO-USA RELATIONS: IMMIGRANTS AND POLICIES 
 

Tony Mcneil 
Pittsburg State University, Pittsburg, United States 

 
ABSTRACT 

Migration: It is the name given to the movement of geographical displacement made by settling from one 
settlement unit to another to spend all or a part of their lives due to religious, economic, political, social and 
other reasons.  Migration has positive and negative effects on both the emigration and the receiving country. 
For this reason, the immigration policy determined and implemented by both countries is very important. The 
migration policies of the countries of immigration play a determining role in the irregularity and irregularity 
of the migration. Although strict policies cannot prevent immigration completely, they also take a dangerous 
form for immigrants. The number of thousands of refugees, especially children and women, on the US-Mexico 
border is increasing day by day. The history of this situation is not limited to the present, but has a history 
dating back to the 1950s. In this study, The immigration policies that America has applied on Mexican 
immigrants from the past to the present are included. 

Keywords: USA, Mexico, Immıgrants, Foreign Policy, Rational Choice Modal.  
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THE STRUGGLES BETWEEN THE USA AND THE TALIBAN IN AFGHANISTAN AFTER 
SEPTEMBER 11 AND THE SOCIO-CULTURAL STRUCTURE OF AFGHANISTAN 

 
Noah Johnson 

Kentucky State University, Frankfort, Kentucky, United States 
 

ABSTRACT 

The damage of US entry to Afghanistan is really critical. Because of the gheografy and natural sources 
Afghanistan is very important for great Powers in the history Soviets and after september 11 USA invented 
Afghanistan. Afghanistan called with terrorism in the World. Afghanistan struggled with civil war in history 
then great Power’s appetite called them to Afghanistan and with some excuses always great Powers were on 

Afghanistan. Afghanistan is rich for oil sources and it shows there are other issues on Afghanistan. Terrorism 
is not the only reason to indicate USA emposes. They used hard power on Afghanistan. After attacs president 
Bush said “we are at war there is a war waged by terrorists against America and the answer is we will give” it 

was also called World fight against terrosism, but it also opened afghansitan geography for USA military 
power. Real power was used and terrorist attacks on Afghanistan never stopped the econmic struture is one of 
the worst in the World, so we see that USA mostly ataccked to Afghanistan people and they got sources of 
Afghanistan. To provide peaece in Afghanistan very hard because there are many coflicts USA military power 
just make it more. The semptember 11 provide USA to get opnions of World leaders get to use their strategical 
advantages and NATO also included. The suitor of America asked them to surrender the usama bin spruce, but 
the suitor did not. On the other hand, in the incidents from Afghanistan, it is wanted to be shown as religious 
terrorism.The Turkey is also intended to be drawn into the conflict. 
 
Keywords: USA, Taliban, September 11 Attacts, Afghanistan. 
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AUTHORITARIAN CONFLICT MANAGEMENT AND LIBERAL PEACE- BUILDING: THE 
CASE OF POLITICAL SETTLEMENT IN POST-CONFLICT KYRGYZSTAN 

 
Azat Ibragimov 

International University of Kyrgyzstan, Biškek, Kyrgyzstan 
 

ABSTRACT 
The national phase of construction has now been completed and the post-Soviet countries show varying 
degrees of inner and outer unity, beginning with the national liberation movement after the nation's foundation. 
However, this unique reduction opens the way to other non-free regulatory claims. We thus place him as many 
postcolonial peace and conflict scholars who conclude that the current foreign regime in Western existence 
constitutes fundamentally a post-colonial space Colonial traces are numerous and comprehensive in post-
Soviet Central Asia and the Caucasus, closely connected to the breakdown of the Soviet Union and the loss of 
western hegemony in the region. As observed by the prism of the postcolonial period has far less study into 
Soviet space relative to the post-colonial era. It reveals, however, that there are important parallels across 
Eastern and Central Asian colonial experiences of Soviet Russian rule and colonial presence in the European 
rule in Africa, the Caribbean, or Latin America Perhaps the other legacy is the Soviet Union's national-
territorial delimitation policies, which placed on areas formerly of different identities and origins a racially-
based definition of the State and paved the way for innumerable ethnic disputes after the Soviet fall. Union 
Europe. 
 

Keywords: Kyrgyzstan, Authority, During Cold-War Period, Soviet fall, Caucasus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 435 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

EXAMINING THE IMPACT OF THE ROLE OF THE NETHERLANDS WITHIN THE EU AND 
THE UN ON ITS ATTITUDE AS A REGIONAL POWER DURING THE DARFUR CRISIS 

 
Revan Man  

The Hague University of Applied Sciences, Department of Political Science, Netherlands 
 

ABSTRACT 
We are exploring the role of the Netherlands in international politics and, in particular, whether it can cooperate 
within the EU and with other actors to create a coherent policy regarding Sudan and Darfur. In some periods 
of the crisis, the Netherlands drew attention with an international reaction. 2003-2005 United Kingdom United 
Kingdom and The Netherlands are the biggest donors of Darfur United Kingdom and the Netherlands United 
Kingdom 2003-2005 He also served as EU president and representative in Sudan for 18 months and held 
contacts with Sudanese top officials. The fact that several Dutch were active in high international missions, 
especially Jan Pronk as the UN Secretary-General's Special Representative, Peter Feith, Darfur's Special 
Representative to the EU High Representative, and Ruud Lubricants as the UN High Commissioner for 
Refugees, have had the forefront of the Netherlands' effectiveness in the region. When the head of the EU had 
formal mandate for the common EU policy the Netherlands, it gave access to several Dutch in the international 
system and signaled that there was an easier environment for the creation of such a common policy. In 
diplomatic terms, the development of the Darfur Crisis gave important messages. Taking the opportunity to 
showcase the effectiveness and role of the UN channel both within the EU and the Netherlands, don't hesitate 
geopolitically. Until this period, the Netherlands, which did not take part in crisis environments at the 
international level, emerged with an assertive attitude in this crisis and chaos environment. It is also a highly 
regarded foreign policy ranking in bilateral relations that has gained international prestige. 
 
Keywords: Darfur, EU, UN, the Netherlands, International Decision-makers, Diplomacy 
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GERMANY-POLAND RELATIONSHIP DURING WORLD WAR II 
 

Fynn Matthes 
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany 

 
According to many academics and historians, the invasion of Poland was II. It is considered as the beginning 
of the World War. It started on September 1, 1939, one week after Nazi Germany signed the German-Soviet 
Non-Aggression Pact and ended on October 6, 1939, when the Soviet Union and Germany invaded Poland. 
This attack is definitely a war of aggression against international law. It was passed without a declaration of 
war. Demolitions and massacres in this occupation against provocation and international law. World War was 
the beginning of greater destruction. 

Founded in Munich in 1919, the German Workers Party changed its name to the German Workers Party (Nazi) 
in 1920. After Adolf Hitler took power, the Nazi Party began to grow. The Nazi Party, which came to power 
in 1933, successfully benefited from developments in domestic politics. As soon as the Nazi Party came to 
power, the first thing they did was to stop their political activities. After the death of Hindenburg in 1934, 
Hitler, who took over the Presidency together with the Presidency of the Government, gained absolute power. 
Hitler, who thought that Germany should be a world power, otherwise Germany would not survive, used this 
as his main arguments. Known as an opportunistic and pragmatic leader, Hitler went according to a specific 
plan. One of these plans has been to gather Germany within its borders in order to get rid of the restrictions of 
the Versailles Peace Treaty and to maximize the power of the state with the "Field of Life" (Lebensraum) 
policy. The Life Field (Lebensraum) is known as the new places where the living standards can be increased 
with the population increase. One of the main ideas of Hitler is to seize land from Eastern Europe, which has 
a low population density and arable land. No country could be expected to approve of this idea, so an 
expansionist and invasive attitude was the only option for Hitler. 

During a new world order in which Germany had formulated its plans in the 1930s, other actors and ongoing 
events in the world were manifesting themselves. By 1931, Japan's attack on China and Hitler's rise to power 
in Germany in 1933 posed a threat to Soviet Russia. During this period, contacts with the Western bloc were 
increased, and in 1933, the United States recognized Soviet Russia. Non-aggression pacts with the Baltic states 
and Poland in 1934 were turned into 10-year terms. 

As tensions escalated, Germany began pursuing a more aggressive diplomacy. On April 28, 1939, Germany 
unilaterally withdrew from the 1934 German-Polish Non-Aggression Pact and the London Sea Treaty of 1935. 
Meanwhile, talks on Danzig and Corridor were stalled, and diplomatic relations were not established between 
Germany and Poland for months. During this period, the Germans learned that the efforts between Britain and 
France and the Soviet Union to form an alliance against Germany had failed and the Soviets were seeking an 
alliance with Germany against Poland. With the signing of the German-Soviet Non-Aggression Pact on 23 
August, when Germany eliminated the possibility of Soviet intervention in a campaign against Poland, war 
was inevitable. Even the Soviet Union agreed to help Germany in case Britain and France waged war on 
Germany because of Poland, and according to a secret protocol of the pact, they divided Europe into zones of 
influence and Poland's western 1/3. they agreed to join Germany part of it and the eastern 2/3 part to join the 
Soviet Union. The original start date for the German offensive was set for 26 August. However, on August 25, 
the British-Polish Joint Defense Agreement was signed in support of the Franco-Polish Military Alliance. In 
this context, Britain declared that it would play an active role in the defense of Poland and that Poland would 
protect its independence. At the same time, Britain and Poland were signaling to Berlin that they could continue 
to negotiate a solution, if not as Hitler thought. Hitler took a step back and postponed the attack to September 
1 just before it was about to begin. 

Between 1936 and 1939, Poland invested heavily in the Inner Industrial Zone. Defense plans and studies 
against Germany have been considered for a long time. A possible war scenario was expected, but the closest 
date was predicted to be 1942. To create industrial development, Poland was selling all of its modern 
equipment. In 1936, the National Defense Fund was created to strengthen the Polish army. The Polish army 
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was estimated to be 1 million soldiers. Almost half of it was mobilized on 1 September. Most of those who 
tried to join their troops later were targeted by the Luftwaffe on the way. The Polish army has less tank aircraft 
and ammunition than the German army. This rate brought about the fact that a hot conflict situation would fail.  

The experiences gained in the Soviet-Polish War changed the structural and practical order of the Polish army. 
Unlike the First World War, the Soviet-Polish war was a war in which cavalry movements were more 
important. Poland has seen the benefits of mobility. However, he has no resources to spend on expensive and 
untested new options. The Polish Air Force had a serious disadvantage against Germany. Despite this, the 
achievements of Poland's individual pilots are noteworthy. 

Germany, which did not give up its Polish lands, was looking for reasons for the attack. Efforts were being 
made to create a reason with provocations. The most important of these is known as the Gleiwitz Case. The 
Gleiwitz Case, on August 31, 1939, II. It is known as the event that caused the World War to begin in Europe. 
It is a showpiece attack on the radio station in Gleiwitz, Silesia, by German forces in Polish disguise. The aim 
is to show that Germany is a valid reason for the invasion of Poland. It was designed to show the aggression 
of Poland. To make the attack even more convincing, the Germans brought with them Franciszek Honiok, a 
Silesian of German origin, known for his sympathy for the Poles, and who had been arrested by the Gestapo 
the day before. Honiok was dressed to look like a saboteur, was killed with a poison needle, and his body was 
left at the scene. Thus, it would look like he was killed while attacking the station. His body was later presented 
as evidence to the police and the press. From an international point of view, American reporters arrived at the 
scene the next day, demanding that the incident be examined by an impartial delegation, but were denied 
permission. The international public did not find this convincing. 

Poland's defense plan was to rely on the British Government, which promised help in case of a possible 
invasion. Since the majority of Poland's valuable natural resources and industry is in the west, it is aimed to 
protect it as a priority. It was a matter of concern for Poland that none of the Allies could guarantee that they 
could fully protect Poland's territorial integrity. For this reason, Poland rejected the French proposal to set up 
the defensive lines behind the Vistula and San Rivers, although some of its generals also supported it. The 
Western Plan allowed the Polish army to retreat into the interior of the country, but this envisaged a slow 
retreat to the pre-prepared defenses, primarily to gain time to complete the mobilization and plan a 
counterattack with the support of the Western Allies. 

The British and French thought that Poland could defend itself for 2 to 3 months, while the Poles expected 
they could defend it for at least 6 months. Poland's prediction was based on the assumption that the Allies 
would immediately declare war and launch their own offensive. Moreover, the British and French expected 
the war to quickly turn into trench warfare, just like World War I. The Polish government was not informed of 
this strategy, and so they tailored their defenses to the pressure of the Allies. Polish forces were located in a 
thin line along the Polish-German border and lacked dense and good defense lines in a disadvantaged terrain. 
This strategy also left supply lines unprotected. About a third of Polish forces were concentrated in and around 
the Danzig Corridor and were therefore in danger of being encircled by a pincer operation from East Prussia 
and Germany. Another third was located in the north-central part of the country, between Łódź and Warsaw. 

The concentration of the Poles on the forward front destroyed the possibility of a delaying retreat, as compared 
to the German army with some mechanized troops, the Polish army on foot could advance very slowly and it 
was not possible for them to reach further defensive positions before the enemy. Although Poland was 
preparing for combat militarily, the civilian population was completely unprepared. Pre-war Polish propaganda 
claimed that any German occupation could be easily thwarted. Correspondingly, the defeats of the Polish 
troops caught Polish civilians who had no preparation by surprise. When civilians who were not ready for such 
a disaster panicked and began to migrate eastward, the chaos spread further, the morale of the soldiers 
collapsed, blocking the roads and slowing the movement of the troops even more. 

Following some fraudulent attacks such as the Gleiwitz Incident, which was organized with the aim of 
portraying the German troops' operation as self-defense, the first attack of the war was the Luftwaffe bombing 
the city of Wielun on September 1, 1939 at 04:40. The bombardment destroyed 75% of the city, causing as 
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many as 1,200 deaths, most of them civilians. Five minutes later, the German warship Schleswig-Holstein 
Westerplatte opened fire on the Polish supply depots in Danzig, launching the Battle of Westerplatte. At 08:00, 
while war was still not declared, German troops attacked near the town of Mokra. Border wars had begun. 
Later that day, as the Germans attacked Poland's western, northern and southern borders, the Luftwaffe began 
bombarding Polish cities. The main line of the offensive was from Germany to the east, along the Polish 
western border. Support attacks were carried out from East Prussia in the north, and Slovak troops from allied 
Slovakia in the south. The direction of all three attacks was Warsaw. The Allies declared war on Germany on 
September 3, but did not provide any useful support. Although most of the German troops, including 85% of 
the armored units, were at war in Poland, there was nothing but minor skirmishes on the German-French 
border. Apart from their success in a few small border clashes, the Polish army began to retreat in the direction 
of Warsaw and Lwow, leaving the border regions in the face of Germany's technical, tactical and numerical 
superiority. The Luftwaffe captured air superiority early. By bombing the lines of communication, the 
Luftwaffe ensured the pace of progress and the easy capture of Polish airports and early warning bases. As the 
supply problems started to increase, 98 aircraft from the Polish air force passed to neutral Romania. Polish air 
power had dropped from 400 aircraft to 54 on 14 September. 

On 3 September, Günther von Kluge reached the Vistula River in the north (which was 10 kilometers from the 
German border at that time), Georg von Küchler was approaching the Narew River, and Walther von 
Reichenau's tanks had already crossed the Warta River; Two days later, its left wing moved east of Lodz, and 
its right wing entered Kielce. On September 8, one of the armored corps reached the edges of Warsaw, traveling 
225 kilometers in the first week of the war. While light armored troops on the right flank of Reichenau were 
on the Vistula River between Warsaw and Sandomierz on 9 September, List's troops were crossing the San 
River in the south. Around the same time, tanks of Guderian's 3rd Army had crossed Narew, attacking the 
West Bug River lines and encircling Warsaw. All German armies successfully fulfilled the tasks assigned to 
them in the plan. Polish armies were smashed into disconnected parts; some of them irregularly attacked the 
nearest German troops. Polish forces left Pomerelia (Danzig Corridor), the main Polish lands and Polish Upper 
Silesia in the first week of the war. Poland's border defense plan was a complete disaster. On the whole, the 
German offensive could not be slowed down. On 10 September, the Polish Chief of Staff Marshal Edward 
Rydz-migły ordered a general retreat into the defense lines in the southeast, which he called the Romanian 
Bridgehead, while German forces narrowed the circle around the Polish forces in the vicinity of Lodz and even 
Poznan, they were moving through them. Warsaw, which has been under bombardment since the first hours 
of the war, was attacked from land on 9 September and was besieged on 13 September. At the same time, 
German forces reached Lwow, one of the largest cities in eastern Poland. Warsaw was bombed by the 
Luftwaffe's 1,150 aircraft on September 24. 

Poland, which was not an independent country before the First World War, was under the rule of Tsarist Russia 
at that time. The Bolsheviks, who took power with the October Revolution in 1917, were fighting the states 
with which the Tsarist regime was fighting and the groups they provoked in order to stand behind their promise 
of peace to the people. Taking advantage of the civil war environment created by the monarchists and anti-
communists, these circles started to struggle with the Soviets in order to declare their independence. Similarly, 
the Soviets embarked on an armed struggle against such groups in order to prevent any damage to their regime. 
After the Soviet-Polish War in 1919-21, the Soviet Union had to sign a peace treaty with the expansionist 
Polish regime led by Józef Piłsudski and leave important parts of Ukraine and Belarusian territory as a result 

of the 1921 Riga Treaty. 

After the war started, 5,437 people from the German minority were killed. The German Nazis propagated this, 
increasing this number ten times and claiming that 58,000 people were killed. German Einsatzgruppen IV 
killed 1,306 Poles, Jews, clergymen, women and young people in Bromberg between 7 and 12 September in 
revenge. The exaggerated deaths of German minorities were excused for the tens of thousands of Poles killed 
after the occupation. Most of the civilians who were killed were wanted to be hidden because they were killed 
during the Partisan war. Other war crimes that occurred during the occupation were the bombing of Polish 
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cities and the use of chemical weapons. British newspapers in London and the Polish information office wrote 
that the German air force dropped poison gas-filled bombs over Warsaw on September 3, 1939. 

As a result, September 1, 1939, the starting day of the Second World War, is one of the most important turning 
points in human history. The consequences of the German invasion of Poland at the dawn of September 1, led 
by Adolf Hitler, were dire. According to different sources, 60 million people died in this war. The Union of 
Soviet Socialist Republics (USSR), a young republic, of course, paid one of the heaviest prices of the war. 
Hitler's fascism solidarity was this time on the door of the 1917 revolution, hoping for a world without war 
and exploitation. In German official sources during the Hitler fascism period, it was written that the war started 
when Polish soldiers opened fire on German soldiers on the German-Polish border. It was propagated for days. 
It is true that the first fire was opened by Poland. However, the fire had been fired by German soldiers dressed 
in Polish uniforms. Hitler, who had previously occupied Austria and part of the Czechia in preparation for war, 
was only looking for a reason to invade Poland. But a "provocation" was planned simultaneously by Hitler 
fascism to start the war. Held for war and military training on the island of Usedom in northern Germany, the 
ship "Schleswieg-Holstein" departed on 24 August to make a "friendly visit" to the Danzig kennel, which was 
in Prussia until the First World War. However, the day before the departure of the ship, a neutrality agreement 
was signed between Germany and the Soviet Union on 23 August 1939. The fascist regime, which invited the 
ship's commander, Gustav Kleikamp, to Berlin on 16 August before an agreement was made, later revealed 
that he had informed him in detail about the war plan. Thus, it was known to the Germans that the ship under 
the command of Kleikamp sailed from Usedom for battle. Danzig, also the hometown of Wilhelm Wolf, to 
whom the famous writer Günter Grass and Karl Marx dedicated Das Kapital, was secured by the League of 
Nations after the First World War and was an "independent city" in which the majority of its population was 
German. . The reconnection of this city to Germany was among the most important promises of the fascists. 
There were 225 navy soldiers on the ship "Schleswig-Holstein", which arrived at the port of Danzig on the 
morning of 25 August. Hans Lots, who worked as an engineer on the ship, described what happened next: 
“Nobody had the right to go out. There were no soldiers. Those who went on board had to buy camouflage 

suits from us. A few days later everyone was ordered out to save Danzig. " When the hours hit 4.45 on the 
night of September 1, fire began to be opened on the Polish military depot in the peninsula Westerpatten in 
Danzig. There were 218 soldiers in the warehouse at the time of the attack. This fire from "Schleswih-Holstein" 
was the sign of Germany's invasion of Poland and the start of the Second World War. 
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EXAMINING OF CHINA AS A GLOBAL ACTOR IN THE PERSPECTIVE OF GLOBALIZATION 
THEORY OF “FLAT WORLD” OF THOMAS FRIEDMAN 

 
Arif Babayev 

Sumqayit State University, Sumqayit, Azerbaijan 
 

ABSTRACT 

Globalization is one of the most important term of today’s world. It means that the acceleration of acts and 

exchanges of humans, goods, and services, capital, technologies and cultural practices, all around the planet. 
It is the interaction process and combination among people.  Also it can be explained by the increasing of 
interaction, increasing of transportation, which is easier than past and will be easier than now in the future 
because of technological and globalizational developments, increasing communication and integration, 
between states and countries due to geographical discoveries, establishing non-governmental organizations, 
increasing industrialism and developments of the field of technology.  With globalization all around people 
from the world, from very different states, so many organizations can came together and connect with each 
other easily. People and governments can easily receive an information from very distinct part of the world, 
and individuals can reach every different point of world in seconds. Globalization quickened with the 18th 
century because of progress of technology of transportation and communication. And the other and most 
important reason of increasing speed of globalization with 18th century and also reason of these developments 
of transportation is the industrial revolution, which was the process that started in Britain in 1740 and end with 
the some serious outcomes that transferred agrarian societies into industrialized ones, domination of machines 
in factories, starting to use of steam power 

Keywords: Globalisation, China, Industry, Competition, Economy 
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THE HUNGARIAN REVOLUTION DURING THE COLD-WAR PERIOD 
 

Simon Ákos 
Kodolanji Janos University, Hungary 

 
ABSTRACT 

Trapped in the mid-twentieth-century battle for mainland rule, Hungary, like other tiny Central European 
countries, emerged in the wrong place at the wrong time. The dystopian future expected by 19th-century 
political philosophers came true in 1945 when the Hungarian nation was enslaved by the Russian Empire. 
These problems should be studied within the larger context of the Soviet-American war, which inevitably 
contributed to Europe's split. Few historians question whether the Soviet Union desired to play a leadership 
role in the eastern part of the African continent, but whether the Stalin regime's execution was unavoidable is 
a contentious issue. Many scholars argue that if the United States could not enter the Soviet sphere of power, 
at least some Eastern countries in the Soviet zone might coexist with democratic governments. They consider 
Sovietization to be Moscow's reaction to external threats. Others suggested that Moscow had always intended 
to create a dictatorship of the proletariat and that only the timing and methods of establishing these dictatorships 
in various regions were challenged politically and culturally. The traditionalist account of the Cold War's 
beginnings and the Soviet invasion of Central and Eastern Europe emphasized the Soviet Union's obligation, 
described as an expansionist force trying to extend its power and influence.  
 
Keywords: Hungarian Revolution, Cold War. 
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AZERBAIJAN-USA RELATIONS: HISTORY, STAGES, AND ISSUES 
 

Nasrin Khalilova 
Nakhchivan State University, Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan 

 
ABSTRACT 

USA is one of the most powerful country in the World History. After the Second World War USA became a 
Super Power that rule most of the World with her military, economy, politics and culture. In the middle of the 
20th century USA had the power to do what ever she want however America was not the only Global Power 
and Soviet Union also had the same Powers and an alternative Ideology. This situation made everthing difficult 
for these Super Powers because each of them wanted the same thing which ruling the World with their 
ideology. In order to gain the power to rule the World these two Super Powers started the Cold War. In this 
Cold War USA and Soviet Union use every means necessary to win the war. For America this means using 
Military, economy, cultur, ideology, diplomacy and etc. This way even  ıncludes coups against goverments 
whom against the dominion of America or whom are not benkeficial for America.For some activist and normal 
citizens of the World this methods seems as a bad side of America however these methods used by Soviets 
exactly the same way. After the Cold War end and America became the only Super Power, World thought that 
the World would be more peaceful because there is a hierarchy however that was not the case. After the end 
of the Cold War and end of the 20th century World woke up to a new World where is full of terrorism and 
where there are new Powers which force USA to act against them. However even though America want to 
maintain her power she had to act according to the new millenium and 21th century. In this paper you will see 
the new ways of actions of America to in order to maintain her power and statusquo. 

Keywords: Azerbaıjan, USA, Issues, Stages, Policies.  
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RUSSIA’S ENERGY POLICY AND THE ROLE OF ENERGY IN RUSSIA-AZERBAIJAN 
RELATIONS  

 
Nailə Mamishova 

Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan 
 

ABSTRACT 

Energy is the most important and developing factor of every country. Each state aims to reach energy resources 
uninterruptedly and to supply them from reliable places. When states cannot establish the balance of supply 
and demand of energy resources, their national and international policies are affected. Turkey cannot meet its 
energy demand locally. With each passing day, dependence on Russia in the field of natural gas is increasing. 
It is a transit country due to Turkey's geopolitical position. Russia's energy policies threaten Turkey's energy 
security. Interdependence has emerged between Turkey and Russia over time. Turkey has taken steps in the 
field of nuclear energy to reduce interdependence. In this study, the energy policies of Turkey and Russia, the 
mutual energy dependency between Turkey and Russia and the steps taken by Turkey to reduce the mutual 
energy dependency will be examined. 

Keywords: Turkey, Russia, Energy, Interdependency, Natural Gas, Nuclear Energy 
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THE AFGHANISTAN CRISIS AND PAKISTAN'S SECURIITY DILEMMA: DURAND LINE 
DISPUTE IN THE AFGHANISTAN’S PERSPECTIVE 

 
Mahvand Khakwani 

COMSATS University, Islamabad, Pakistan 
 

ABSTRACT 

Durand line issue between Afghanistan and Pakistan have come to the scene since 1947 which is establishment 
of Pakistan. Afghanistan says the existence of "Pashtunistan" tribes in this territory and claims rights in this 
territory. Officially Afghanistan does not officially recognize the Durand line. Because of this Pashtunistan 
idea directly effects sovereignty of Pakistan, Pakistan does not accept that. Afghanistan's never has stabilized 
political, economic, and social affairs internally because of these issues. This borderline issue linked with the 
biggest issue of Afghanistan which is the Taliban issue. Afghanistan's government had to assert Pakistan's 
support of this organization.  They both have claims from each other and they both have an interest in this 
issue. They both influenced that issue and these unresolved issues influence them both in negative ways. 

Keywords: Durand Line, Borderline, Pashtunistan, Neighbourhood   
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GEORGIA’S INDEPENDENCE AND AFTER RUSSIAN-GEORGIAN RELATIONS 
 

Marekhi Janashia 
Life University, Marietta, Georgia 

 
ABSTRACT 

As it is known, the nations of the world witnessed the dissolution of the Soviet Union at the end of 1991. This 
event, which was closely followed by the world, broke the Soviet power over Central Asia and Transcaucasia 
regions. Thus, the Soviet Union was officially dissolved, when more than ten states of the Soviet Union 
declared their independence. While the opposition of many countries to the Soviet regime attracted attention, 
the fact that Georgia also took these initiatives became the key point of resistance against the Soviet regime. 
The initiatives of the Russian federation were ineffective on Georgia and Azerbaijan, and these two countries 
preferred to integrate with the EU and Western countries. The Russian Federation supported the independence 
movements of South Ossetia and Abkhazia regions and wanted to put Georgia under its control by suppressing 
it. While this is the case, the states that declared their independence aimed to develop their own cultures and 
domestic and foreign policies in their own geographies; has taken steps towards becoming independent states 
in their regions. In this context, the internal problems of Georgia were evaluated as an opportunity by Russia 
Federatino and the Russian Federation followed a policy accordingly. In this study, the process that developed 
especially after the independence of Georgia was evaluated and then it was tried to explain how the relations 
between the two states developed. 

Keywords: Georgia, Russian Federation, Georgia-Russia War, Independence, South-Ossetia, Transcaucasia 
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THE IMPORTANCE AND FUTURE OF GERMANY IN THE EUROPEAN UNION  
 

Anni Keitel 
University of Lübeck, Lübeck, Germany 

 
ABSTRACT 

The importance and influence of Germany in Europe after the Second World War has always been an important 
issue. In addition, Germany has an active role in the European integration process. Germany, one of the most 
influential members of the European Union, continues to increase in importance for the European Union today. 
In this study, the relations of the Federal Republic of Germany with European countries, its economic 
strategies, the active role it played in the process leading to the European Union and the strategies it developed 
in regional policies were examined. In addition, the effective and competent role of Germany in the European 
Union today, the decisions taken by the Union in shaping the policies of the Union and its effect on other union 
countries have been examined. In my article, the strategies that Germany and the European Union can follow 
for their goals and the possible path to be followed for the future of the Union are evaluated. Thanks to such 
great influence of Germany in the European Union and the role it plays, the future position of Germany has 
been examined. In addition, the influence of Germany in the formation of the European Union regional policies 
was discussed. 

Keywords: Germany, European Union, European Countries, Integration 
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ANALYSIS OF RUSSIA’S REGIONAL AND POLITICAL INVOLVEMENT IN THE WESTERN 

BALKAN 
 

Mihail Vodenicharski 
State University of Tetovo, Tetovo, North Macedonia 

 
ABSTRACT 

Western Balkans has always been a key factor and an important international political unit from the Russian 
perspective. Russia’s presence in the region has been recognized due to the specific benefits that Russia gets 

from this region. Theoretically, according to offensive realism Russia’s presence into the region is in order for 

Russia to set its presence into the region and expand its hegemonic power. In terms of power Russia always 
sees the Western Balkan not only as a power strengthening tool but as an international trade route. Lastly, this 
research explores upon another third factor that keeps Russia attached to the region, NATO.  

Keywords: Russia, Western Balkan, NATO, International Trade, North Macedonia 
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EXAMINATION THE NATIONAL DEVELOPMENT PLANS IN GERMANY WITH THE 
DIVISION IN 1945 AND ITS REFLECTIONS ON EUROPE 

 
Sophia Slesinger 

University of Konstanz, Konstanz, Baden-Württemberg, Germany 
 

ABSTRACT 

Countries experienced material and moral losses after the second world war. Some countries were established, 
some disappeared and some were divided. Those countries have faced difficulties both politically and 
economically. Germany was under the influence of Soviet Russia and the United States at that time. After 
1945, Germany divided into East and West. The eastern side of the country was under the influence of Soviet 
Russia, and the western side was under the influence of the United States. After Germany was reunited, it 
better saw the economic and cultural difference between East and West. While the western part of the country 
had advanced technology and a quality workforce, the other side of the country, the East was the opposite. 
Germany decided to pursue development policies to eliminate inequalities within the country. In addition to 
establishing agencies in different states economically, it also gave importance to the women workforce. 
Germany has handed over the management of charities around the world to women because it thinks women 
can lead world peace. After the Second World War, Germany was occupied by the Soviet Union and the USA 
in 1945. In 1949 Germany was divided into two as the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic. The German Democratic Republic, also known as East Germany, turned into a satellite 
state under the control of the Soviet Union, while the Federal Republic of Germany, also known as West 
Germany, took part in the West Bloc. After this situation, which was created de facto and legally, West 
Germany attempted to overcome the humiliation caused by the responsibility of the war and the genocide 
against minorities during the war and to be re-accepted as a respected member of the international community. 
One of the two concepts describing the strategy adopted in this context is the "Civil Power" and the other is 
the "Never Alone’’ concept. 
 

Keywords: Germany, Politics, 1945s, women, civil power 
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THE EFFECTIVENESS OF THE KYRGYZSTAN REGIONAL POLICIES IN THE PERIOD OF 
ASKAR AKAYEV 

 
Gulara Mirzaev 

Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan 
 

ABSTRACT 

Kyrgyzstan, one of the republics that gained independence after the dissolution of the USSR, is now a country 
in Central Asia. The aim of the article is to touch on the political preferences of Askar Akayev, who was elected 
as the president after Kyrgyzstan became independent, and the negative effects of these preferences on the 
regional policies of Kyrgyzstan at the end of the day. Akayev's policy choices and attitude have caused the 
country to face negativities in economic, social and many fields. It was mentioned that the country was 
economically inadequate in some areas after it became independent and the failure of the economic reforms 
carried out by Akayev. The problems that the country caused by adopting an authoritarian attitude after 
becoming President and using the legal mechanisms and constitutional structure of the country in its favor 
were examined. Over time, his adoption of the family-clan management approach and the damages it caused 
to the country as a result of this was explained. The water and border problems he had with neighboring 
countries and his attitude in his foreign policy were explained. At the end of all this, the tulip revolution and 
the resignation of Akayev as a result of the influence of the people and the west were mentioned. In general, 
the article dealt with the effects of Akayev's political life on Kyrgyzstan's domestic and foreign policy. 

Keywords: Kyrgyzstan, Askar Akayev, Central Asia, USSR, tulip revolution 
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REGIONAL AND STRATEGIC REVIEW OF POST-INDEPENDENCE AZERBAIJAN-TURKEY 
RELATIONS 

 
Aytÿkin Javadova 

Ganja State University, Ganja, Azerbaijan 
 

ABSTRACT 

It is a practical route that exists for both regional and international states due to its geography or regional 
location, which is called Caucasus as of past and present. This region, which we can call the heart of the world 
strategically, has taken part in important regional policies in every sense. Although this geography we are 
talking about is seen as the heart of the world, when it comes to interstate relations and connections, the heart, 
which is actually one of the main organs for the life of the body, can symbolize a suitable nickname for this 
region. The geography we are talking about here is seen as a rich area with important criteria and nations, and 
the presence of states and nations representing this region can be seen as the main elements or criteria that 
make the region a region. In this article, we will discuss Azerbaijan's relations with Turkey and especially post-
independence regional strategies, including these criteria, which will be able to provide us with some 
information and present some kind of existing policy in the region. Again, we will try to see the significant 
impact of the Turkish presence in this region with azerbaijani communication and foreign policy. At the same 
time, we will discuss the steps taken to improve Azerbaijan's relations with Turkey in the region and what this 
means for the region. 

Keywords: Caucasus, Azerbaijan, Turkey-Azerbaijan foreign policy, Regional policies, Strategic steps. 
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HISTORICAL PERSPECTIVE: RUSSIA AND CHINA RELATIONSHIP 
 

Leyla Jafarova 
Ganja State University, Ganja, Azerbaijan 

 

ABSTRACT 

The social, economic, and political maneuvers made by China, which is on the way to become today's 
superpower, have greatly affected its future. Instead of being a satellite of a country, China has strived to 
achieve the statu quo itself. It is possible to evaluate China's relationship with Russia in context. In this essay, 
I will examine relations between the Soviet Union and China, which deteriorated ıncreasingly ın the process 
leading to the Cultural Revolution, and the impact of the cultural revolution complete breaking of ties between 
the Soviet Union and Chinese on its effects on international politics and Chinese’s domestic politics. While ın 

ınternational politics split of the Soviet Union and China caused the closing relationship between China and 
United State, and willing of China in terms of the third superpower, ın Chinese domestic politics ıt caused 

social, political and economic impacts. As an international politics, after the disruption of the relation of the 
Soviet Union and China, Soviet Union lost a critical ally in world politics. This situation influenced the result 
of the Cold War with the deteriorating relations. With breaking the tie of the Soviet Union, China changed the 
political, social, economic system in its domestic politics. First of all, I want to talk about how this union 
started. 

Keywords: Russia, China, Historical Axis, Soviet Union, Cold War 
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EXPERIENCED INSTABILITIES IN LATIN AMERICA COUNTRIES DURING THE COLD WAR 
PERIOD: THE CASE OF CHILE 

 
Maryam Kambarov 

International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyzstan 
 

ABSTRACT 

The subject of the study is "Experienced Instabilities in Latin America Countries during the Cold War Period: 
The Case of Chile". Under this title, the underlying factors behind the economic and political instabilities 
seeing in almost all LA countries during the cold war process will be explored. In this context, in the first part 
of the study, the meaning of the geography called LA and the importance of LA for the US will be emphasized. 
In the second part of the study, the instabilities experienced in LA countries during the cold war period will be 
focused on, and in this context, Chile will be examined. In this part of the study, which is classified under two 
headings as political and economic instability, it will be focused on the issue of fragile economy that emerged 
as a result of the intervention of these junta regimes in the economy as the main actor in terms of economic 
instability, and on the issue of coups as the source of political instability. In addition, the effects of international 
crises on the country will be analyzed. 

Keywords: Latin America-US Relationship, Chile, Cold War, instability 
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WHICH FACTORS REVEALS FRANCE’S ROLE IN INTERVENING IN THE RWANDA 

GENOCIDE? 
 

Tanojo Yongnian 
University of Gadjah Mada, Sleman, Special Region of Yogyakarta, Indonesia 

 
ABSTRACT 

Rwandan genocide in 1994 is one of the bloodiest massacre in the world. It is said to be one of the most 
terrifying massacres in the human history. People of Rwanda's race were separated as Hutus and Tutsis. As the 
cause of the genocide, a claim is made that is contagious to the basis of the European type. For the first time 
their identity was labelled as Hutu and Tutsi by Belgium in 1931. The racial discrimination that colonialism 
brought to Rwanda and the new social classes also changed the balances in the country. On April 6, 1994, the 
then President Juvenal Habyarimana died when his plane crashed. The Hutus accused the Tutsi for the incident 
and accused it on April 7, 1994, following the accident, and after the accident, approximately 1 million 
according to the Rwandan government and 800,000 Tutsi according to United Nations sources died. Moderate 
Hutus, who sympathized with the Tutsi, also fell victim to the genocide. The Genocide ended when the 
Rwandan Patriotic Front (FPR), mostly Tutsis, entered the capital Kigali on July 18, 1994 and gained control.  

Keywords: Rwanda Genocide, France Role, Hutus, Tutsis, Rwandan Patriotic Front 
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CIVIL WAR IN TAJIKISTAN UNDER THE INFLUENCE OF ISLAMIC THOUGHT 
 

Tahmaseb Abdulin 
Tajik State National University, Tajikistan 

 

ABSTRACT 

Tajikistan is one of the five Central Asian states that gained independence from the Soviet Union. In the 19th 
century, Tajikistan was also under the rule of the Russians when the Emirate of Bukhara came under Russian 
rule . Russian forces, that also captured the Turkic provinces, took Central Asia under their rule. These states 
are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Uzbekistan and Turkmenistan. The Central Asian states do not 
consider being under the rule of the USSR as a problem, the Turkic states demanded independence after the 
Bolshevik revolution. The establishment of the USSR took place with the Bolshevik revolution. (Also known 
as October or the Russian revolution) The government established by Vladimir Lenin after the revolution is 
the world's first and largest socialist state. Russian pressure on the people of Turkistan has increased. Because 
at that time, the people of Turkistan launched the anti-Russian Basmachi Revolt.  

The Basmachi Revolt was an important uprising that spread throughout Turkistan. The propaganda of 
'Turkistan belongs to the people of Turkestan' was supported by the British. The British had started to aid arms 
to the uprising through Afghanistan and Pakistan. 

The aim was to reduce the influence of the Russian government in Central Asia. However, these aids were 
blocked by Tajiks. The nation-state of Tajiks first emerged in 1924, when the Autonomous Republic of 
Tajikistan, affiliated to the Soviet Republic of Uzbekistan, was declared. However, it felt lonely because it was 
the only non-Turkic nation in the region. That's why it was trying to keep strong ties with USSR. The USSR 
suppressed the uprising and the Turkestan movement was defeated. 

 Tajiks of Iranian origin mostly live in Tajikistan in Central Asia. (Tajiks are also found in Uzbekistan 
and Afghanistan) The state of Tajikistan gained its independence in 1991 by breaking away from Russia. It 
has become a democratic country with its presidential system. Like every country that left the Soviets, a 
communist party was active in Tajikistan. Civil war broke out in Tajikistan in the ninth month of independence. 
After becoming independent, opinions divided into two as secular and Islamic law within the country's 
administration began to debate. Revolts against the communist government turned into a bloody civil war. 
Tajikistan's first elected president was overthrown by riots. 

 The government resigned and re-established three times between 1990-92. All the governments 
established by the Tajikistan communist party received the opposition's backlash. Islamic conservative political 
views began to increase. United Tajik Opposition is a movement where the opposition group gathers. UTO 
had a wide range of organizations. The demonstrations turned into a bloody war. It was supported by the 
congregations. The regional division in the country has also increased after the civil war. 

 The country that hosts an irregular and unstable order among the Central Asian countries is Tajikistan. 
It is the only country that has experienced a civil war after leaving the Soviets. The most fundamental cell of 
the debate in the country is religion. 

 

Russia and Tajikistan Relations 

 The relations between Central Asian countries and Russia is very strong. Today, many Central Asian 
people want to be ruled by the Russian government. In the 15th century, Russian Emperors dominated this 
region. Tajikistan is under Russian rule since the 18th century. Russian hegemony dominance in the region 
expanded. It had a population that lived without regard to ethnic distinctions. The Russian and British conflicts 
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for hegemony started in the 19th century. Tajikistan was caught in the midst of these conflicts. Tajikistan 
borders were drawn in 1884 by a commission formed by two hegemonic powers. 
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EU POLICIES AND REACTIONS ON CENTRAL ASIAN COUNTRIES 
 

Sərvan Cahanlı 
Lankaran State University, Lankaran, Azerbaijan 

 
When the world political history is examined, it can be understood that the shaping of the European Union is 
an unprecedented process.  While the shock of the First World War, which took place at the beginning of the 
twentieth century, was not over yet, the first agreements were made on the way to the Union in Europe, just 
after a second World War was experienced more violently and brutally. 

 The union of states in Europe, which started as the European Coal and Steel Organization (ECSC) and took 
its final form with its current name, the European Union, has a special place in the world political history.  The 
six countries that established the European Coal and Steel Organization, France, Germany, the Netherlands, 
Italy, Luxemburg and Belgium, have voluntarily transferred some of their sovereignty to a higher institution, 
which they formed among themselves.  This is a political development that has never been witnessed before. 

 The two brutal war experiences at the beginning of the twentieth century were certainly the most important 
reason for a union of states in Europe.  These two painful experiences, which came upon the destruction of the 
wars in the continental Europe in previous centuries, made Europeans now aware of the necessity of taking the 
right steps for a permanent solution.  Taking the right steps to prevent wars and ensure lasting peace in Europe, 
which was the most important goal of those years, was immediately II.  It was carried out after World War II.  

Germany, which was both the cause and the defeat of the two World Wars, caused the deaths of countless 
people in Europe and the world with its passion to take over the domination of the European continent.  The 
same Germany faced numerous problems after the Second World War, when it was defeated.  One of the most 
important of these problems was that the war-winning western states controlled the west of the country, while 
the Soviet Union, another winner of the war, controlled the eastern part of the country.  NATO, the military 
wing of the Western capitalist countries, and the military wing of communism, the Warsaw Pact, were directly 
confronted on German soil and thus Germany was taken under control.  In the following years, although the 
western states transferred the control of the country to the Federal Republic of Germany, a new state was 
established in the east of the country and there were now two Germany.  The German Democratic Republic, 
which is in the east of the land, continued its existence under the control of Russia with its communist rule 
until the Warsaw Pact abolished itself.  The Federal Republic of Germany, on the other hand, had to be taken 
under control in some way so that there would be no danger for Europe by recovering itself.  Especially France 
has taken initiatives on this issue.  One of the founding goals of the European Coal and Steel Organization was 
to keep Germany under control in this way.  For this purpose, Germany was included in this organization from 
the very beginning and was taken under control first with the European Coal and Steel Organization, then with 
the European Economic Community, the European Community and finally the European Union.  The bipolar 
world order established after the Second World War came to an end between 1989-1991 with the end of the 
West-East conflicts.  In these years, Germany, which was divided into two as East and West, in the middle of 
Europe, was united in a single state. 

 After the Second World War, the German Democratic Republic (DDR, Deutsche Demokratische Republik), 
which was under the control of the Soviet Union and governed by the communist system, is now freed from 
the yoke of the Soviet Union and the two Germans have come together under a single rule.  .  The reunification 
of the two Germans made the Federal Republic of Germany one of the winners of the new world order in the 
middle of the European continent.  The order established after the Second World War in Europe was revised 
and the unification of the two Germans against Russia, Britain and France, who were the victors of the war, 
under the rule of Federal Germany caused Germany to gain self-confidence.  In the period after the unification 
of the two Germans, the new Federal Germany quickly became an economic power and thus succeeded in 
imposing itself on other states.  The basic principles of the foreign policy of the Federal Republic of Germany 
can be summarized as acting together with international institutions and organizations such as the European 
Union, NATO and the United Nations (Bredow, 2006,  p.246). 
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   The foreign policy understanding of the Federal Republic of Germany was shaped around this principle until 
the terrorist attack on the Twin Towers on September 11, 2001.  In the period after the terrorist attacks on the 
World Trade Center, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Gerhard Schröder, declared that they 
were in unlimited solidarity with the United States of America such as Britain and France (Kleine, 2004, p. 
46).  Although the German government made a statement of solidarity with the United States, it did not 
participate in the Iraq War launched in 2003 under the leadership of the USA.  Germany, like France, took a 
more critical approach to the war rather than the pro-war front, and approached the war calls of the established 
coalition negatively.  Later, Germany abstained in the United Nations Security Council Resolution 1973, which 
paved the way for Western states to intervene militarily against Libya, and for the first time in its history, not 
Western states such as the USA, Britain and France, but Russia, China, India and Brazil.  took place with such 
states (Baumann, 2007, p. 69).  With the conviction of the government of the Federal Republic of Germany on 
Iraq and Libya issues, it wanted to give a message to its allies that they would not stand by them in 
developments that might be against their interests.  We can say that the attitude of the German government in 
the decisions of Iraq and Libya, the rejection of the role defined for it within the alliance, continues to this day.  
We can define the new foreign policy approach that it has put into practice since these years as a pragmatic 
approach.  It can be easily stated that Germany applies its pragmatic foreign policy understanding 
today.(krizden bahsetmeyi unutma) 

The "Two Plus Four Agreement" (Zwei-plus-Vier-Vertrag), signed on 12 September 1990 between the Federal 
Republic of Germany and the Democratic Republic of Germany (DDR) and the four victorious countries of 
the Second World War, France, Great Britain, Russia and the USA, Germany  made the reunification of 

In the early 1990s, Germany was busy with reunification; Discussions on the use of military power and allied 
solidarity were at the forefront. Germany had to make important foreign policy decisions with the international 
developments of the 1990s. The first of these is the participation in NATO intervention in the framework of 
the intervention discussions in Kosovo in 1999. 

The second period can be described as the first year of the 2000s. Briefly in the introduction, Germany's 
traditional foreign policy is based on civilian power based on economic instruments and international influence 
(Krotz, 2001). It was shaped by two world wars and the Cold War that deeply affected Germany. Within the 
framework of multinationalism, Germany focuses on the example that may cause tension in some periods, 
European and Atlantic orientations (Gross, 2009, p.13). It is committed to the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) and at the same time continues to establish an autonomous EU crisis management. The 
second important tension is multinationalism and military abstention. While advertising demands abstention 
among the country's public opinion; The international community makes military and political contributions 
and expects a more active foreign policy. An important turning point in this tension was the decision to 
participate in the air strikes directed by NATO in Kosovo in 1999. Due to the fact that Germany is the strongest 
economy of Europe, the demands of Germany's leadership in foreign and security policy, especially by other 
EU countries, have been voiced louder. Summary; Since the Cold War, anti-militarism and multinationalism 
have framed the debates in defense and security policy in Germany. Two cultural-cultural concepts are 
important in German society; however, it is evaluated with different weights on the political spectrum. While 
the debates continue in the 1990s to find the right balance between Germany's anti-militarist orientation and 
its international responsibilities. 

Foreign policy is implemented by the German government. the government is far from being a homogeneous 
actor and has its own language of conflict. Ministers have the authority to develop their own (Ressortprinzip) 
(Holtmann, 2008: p.74-75). Other important actors in the formation of the foreign policy of the system; The 
public proposal and the interests of the business community are influential in foreign policy orientations. In 
the framework of conflict with Russia; industrial circles supported the sanctions against the reluctant eternal 
Russia, even if some of them damaged exports. Grassroots movements such as PEGIDA (Patriotic Europeans 
Against Islamization of the West) showed anti-European and anti-American tendencies. With the importance 
of German foreign policy, discussions on how to respond to the crises faced by Europe have gained strength 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 458 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

in German public and politics. Germany does not abandon the traditional principles of its foreign and security 
policy; It remains committed to the alliance of Europe and the USA. However, the recent crises at the EU's 
door have pushed Germany to rethink the structure and priorities of its international actions. In this context, 
debates on the increasing responsibility of Germany came to the fore (Helwig, 2016, p.22-26) The first 
important debate takes place within the framework of the concepts of responsibility. It has a foreign policy 
development. The first important discussion takes place within the framework of the concepts of responsibility: 
Germany has developed a continuous foreign policy that includes military abstention in connection with the 
post-World War II foreign policy. Although the German army (Bundeswehr) became more active in 
Afghanistan and Kosovo in the late 1990s, the use of power has always been seen as a last resort or may have 
a problem. The second important debate takes place within the framework of values and interests: when 
Germany strives to propagate a legal order that prioritizes liberal knowledge and democracy, it is in line with 
both news interests. Germany's relations with Turkey and the refugee crisis reflect this tension. 

One of the most important changes in recent years has occurred within the framework of the policy towards 
Russia. Relations between Germany and Russia focused on cooperation after the Cold War and Germany aimed 
to modernize Russia's economic and social structure with tight trade relations. The fourth main discussion is 
about whether the foreign policy is globally oriented or European oriented. One of the most stable features of 
German policy is the European orientation. To approach global threats in terms of solutions within the 
European framework and, if possible, to organize the solution within the EU framework. However, in recent 
crises, the EU has not been effective in producing solutions. This has been seen in Germany's efforts to find a 
solution to the Ukraine crisis by acting on its own (Alleingang). The main problem for German foreign policy 
is that while the responsibility of itself increases, the efficiency of the EU does not increase. 

Within the framework of leadership with institutions; As it forms an important part of the reconciliation and 
cooperation strategy, Germany invests in the development of institutions and strives to establish cooperation 
norms within and outside the EU. The structures created are evaluated positively for German interests in the 
long run (Federal Foreign Office, 2016). In the Ukraine crisis that started in 2014, Chancellor Angela Merkel 
and Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier were the main actors in the efforts to find a political solution. 
In this context, Germany had to reconsider its foreign policy towards Russia, which follows a historical 
continuity on the basis of economic dependence and political initiative. The relationship between Germany 
and Russia is an important determinant of European policy and security. Germany has been the most active 
EU state in negotiation efforts within the framework of the crisis; He led the Weimar trio (Germany, France 
and Poland) and the Normandy group (Russia, Ukraine and France). In addition, Merkel carried out diplomatic 
moves that led to the Minsk-2 agreement in February 2015. 

At the same time, Germany's long-term diplomatic relations with Russia enabled it to play a leading role in the 
negotiations: Berlin acted with a conciliatory approach in its foreign policy towards Moscow in the late 1960s 
(Krumm, 2012, p.115). During the Cold War, with this approach known as Eastern Policy, its economic and 
political initiatives with Moscow led to a positive change both within the Soviet Union and in bilateral 
relations. After the Cold War, German governments maintained the same attitude towards post-Soviet Russia 
and focused on economic tools (Schildt, 2012, p.113). In this context, Germany has also played a role as the 
main mediator in the Ukraine crisis; However, Russia's violations of international law and the annexation of 
Crimea caused Germany's Eastern Policy tendency to be questioned. While some analysts argue that German 
foreign policy abandoned the Eastern Policy with the sanctions applied (Meister, 2015; Vestring, 2014); others 
argued that this change was not on a large scale (Forsberg, 2015). Therefore; It was emphasized that the 
interests of the trade and industry circles govern German foreign policy and that the logic of change through 
economic mediation will continue to guide the relations between Berlin and Russia (Kundnani, 2015; Szabo, 
2015). 

Germany; Within the framework of the Ukraine crisis, it has demonstrated a leadership that manages the joint 
approach of the USA and Europe towards Russia (Pond, 2015, p.3). It should be emphasized that this situation 
is an unexpected development: Germany left its leadership role to France in the crisis between Russia and 
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Georgia in 2008, which created a similar crisis situation with Russia. French President Nicolas Sarkozy led the 
mediation efforts and diplomatic efforts, as France was the President of the European Council. Germany, on 
the other hand, has been accused of developing a special relationship with Russia that puts its economic 
interests above the principles of human rights and the rule of law. The Ukraine crisis is an important example 
in the context of the formation of German leadership within the EU: This crisis was one of the most important 
threats to Europe's security since the Cold War, and it meant a test for Germany's new foreign policy discourse. 
More responsibility discourse was highlighted in 2013 by President Gauck, Defense Minister von der Leyen, 
and Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (Fix, 2015, p.14). Germany was at the center of the international 
crisis management network during the Ukraine crisis. Europe's policy was created and managed by Germany. 
Germany's ideas and approaches were accepted within the EU. However, this reflex should not be considered 
only as the policy of the 28 member states of the EU: The EU was one of the pillars in Germany's policy 
making and implementation; Informal coalitions between member states and the OSCE were also important 
pillars in this policy. In this context, the role of the OSCE and intergovernmental processes within the EU has 
been strengthened, while the role of EU institutions and representatives has weakened. In this context, the 
Ukrainian crisis has become a German crisis management rather than a European crisis management (Bagger, 
2014, p.3). In crisis management in Germany, Ukraine; He chose his partners, institutions and tools himself: 
He shaped the sanctions policy with the EU's Common Intergovernmental Foreign and Security Policy. 
Supported mediation efforts through the OSCE; It has strengthened crisis diplomacy with informal coalitions. 
Evaluated NATO on winning the eastern European states within the EU; It also benefited from the USA as a 
country that supports military issues in Ukraine. Germany's leadership was not based on economic interests, 
but on the implementation of international law and the principles of the European security order (Bagger, 2014, 
p.4). Germany risked the negative economic consequences that could arise from the conflict with Russia and 
its traditional good relations with Russia in order to protect these norms and principles. In this context, it has 
increased its legitimacy and credibility in Europe; It played an important role in ensuring the unity of Europe 
against Russia. 
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EXAMINATION OF REGIONAL ATTITUDES FOLLOWED BY POST-1991 GEORGIA DURING 
PERIOD OF THE SOUTH OSSETIAN WAR AND AFTER THE WAR 

 
Adam Giorgobiani  

Savannah State University, Savannah, Georgia 
 

ABSTRACT 

After the dissolution of the USSR, Georgia has emerged its independence in a sarcastic decision. In this 
process, Gamsakhurdia was the first leader of Georgia. His ultra-nationalist policies had determined his term 
of period. Ulta nationalist policies may be pleased by Georgian citizens but minorities can live under these 
circumstances. So, their rebellion movement had started to be a problem already for Post-1991 Georgia. The 
government of Gamsakhurdia did not want to collaborate with RF but the existence of Russia should have not 
been ignored. At this point, attitudes that were taken by Russia would determine the fate of Georgia about 
minorities. In the period of Shevardnadze, there were new actors in the area. One of them the U.S. The U.S 
did not want Russia to be a country that controls the course of oil energy resources. The clash between Russia 
and the U.S. was resuming in Caucasia. In addition, there was a way out for Georgia to move away from Russia 
but that was not that easy to improve new relationships with the West by ignoring Russia. This had a cost. 
When the time of Saakashvili came, the rose revolution had come with him. This was the first in the World. 
Power has changed without blood. The policies of Saakashvili would determine the destiny of Georgia. The 
U.S used to want to use Georgia as a course for oil in the region to Europe. So, the intention of the U.S had 
pushed Georgia to act according to its interest. This triggered Georgia and Russia to get into a war.  

Keywords: Georgia, Gamsakhurdia, Shevardnadze, Russia Federation, the U.S., Saakashvili 
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THE DEMOCRATIZATION OF POLAND AND ITS INTEGRATION PROCESS WITH THE 
EUROPEAN UNION: (1980-2004) 

Ercolano Lorio 

University of Padua, Padua, Veneto, Italy 

 

ABSTRACT 

After the World War II, Poland which is located in the Eastern Bloc of the bipolar international system, the 
negative effects of the economic, political and social conditions of the communist system resulted in the revolts 
of the people against the administration from time to time, but, these uprisings were suppressed by the 
communist administration in a bloody and damaged way. Sınce 1980, the idea of democracy gained the support 

day by day within the country with the establishment of the first independent unity movement against 
communist rule in Poland, and the roles of internal and external factors has contributed to the progress of this 
process. As a result, in the Polish public administration of 1989, communism has given way to democracy and 
democracy mechanisms gradually enabled it to adapt to the process. At the same time, democracy which is a 
part of integration with Europe, has played a key role in Western relations with Poland. The aim of this study 
is to explain how Poland ruled by the communist system has progressed in the integration processes with 
democracy and the reflections of the positive and negative effects of the factors influencing this process on 
Poland. In this direction, first of all, an analysis was made on how the European Union integration was achieved 
and its democratic structure. With this, it is to reconcile it with Poland which tried to place democracy in the 
center of the country in 1989 and to ensure its integration with Europe in every sense until 2004, by making a 
brief evalution of the work of the democratic mechanism towards the European countries in an objective 
manner. In the continuation of this, it is aimed to analyze and explain the process from 1980s to 1989s of 
Poland and the post-1989 period developments until 2004 European Union process by evaluating the factors 
affecting the efforts to integrate into democracy and the European Union.  

Keywords: European Union, Poland, Communism, ‘Solidarity’ Union, Democratization Process 
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THE NETHERLANDS' EUROPEAN UNION MEMBERSHIP AND ITS RELATIONS WITH 
AZERBAIJAN 

 
Sədaqat Mahirli  

Mingachevir State University, Mingachevir, Azerbaijan 
 

ABSTRACT 

This article deals with the events of the Netherlands about the EU membership and its bilateral relations with 
Azerbaijan from past to present. In this framework, first of all, the meaning of the concept of Europe has started 
to be mentioned and in the following chapters, it is explained that the Netherlands is a small-scale but very 
influential country. While Europe reflects a geography and a culture as a concept, it is a broad phenomenon 
that defines the structure of the relationship between this geography and the countries where this culture is 
shared.  The idea of establishing a union that emerged from the 14th century on the European continent was 
welcomed by politicians, philosophers and historians. Although the foundations of the idea of "Unity", which 
was thought to be created in Europe, were laid after World War I, this idea was actually adopted after World 
War II.  Being one of the six founding members in the European Union means that the Netherlands adopts the 
same policies as the European Union policies. But for a while, differences of opinion occurred and the 
Netherlands voted no in the European Union Constitution vote. Some agreements and setbacks around these 
events followed each other. However, the European Union has achieved this very well since it is an 
organization that aims to be a world actor. Whatever the European Union's strategic plans are, the same applies 
to the Netherlands. Holland's being an EU member has been effective everywhere, from its economy to its 
foreign relations. So much so that the products it sold to European countries were more than what they sold to 
non-EU countries, and the foreign trade surplus product was dominant in non-EU countries. When we look at 
the geographical location of the Netherlands, we can say that it is very developed in terms of maritime. It has 
no other source than oil and natural gas and its relations with neighboring countries Belgium, Germany and 
Luxemburg are very strong. They even have an organization called BENELUX consisting of three countries 
that are close to each other. For Turkey, its relations date back to the 1600s.  It made its first trade from Iran 
and Asia. Later, he bought tobacco from Turkey. I will talk about events such as the Turkish Diaspora in the 
Netherlands and the Dutch-Turkish general election crisis in detail in the article. 

Keywords: Azerbaijan, Turkey, European Union, diaspora, Benelux 
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MIGRATION ISSUE IN ITALY AND ITS EFFECTS ON EUROPEAN CONTINENT 
 

Mirco Mazzariello  
Università degli Studi di Torino, Turin, Italy 

 
ABSTRACT 

In European level, the division among centre-left and right parties approaches to the EU disappears, since both 
S&D’s and EPP’s MEPs are in pro-EU positions, calling for a cohesive and efficient European solution and 
aid to the crisis. Nevertheless, another view emerges - particularly in the Italian case as S&D’s and EPP’s 

MEPs, the attribution of responsibilities for the failing of European immigration, refugee and asylum policies 
to the egoism of some MSs that is against any collective management of the crisis. RRPPs and PPs stay in very 
separated sides against the European Union among national level and EU level. While at the national level 
both sides blame the EU for delegates the interests of banks and oligarchies instead of those of European 
citizens, at the EU level there is a low cohesion between the EFDD’s Group: while M5S’s representatives call 

for a collective administration of the crisis and blame the Council to be ‘self-seeker in front of a global 
emergency, in front of a crucial point in which the EU should show solidarity’  the British delegation defends 

for UK’s withdrawal form the European Union. Despite the limited number of debates and argues analyzed in 

this paper, some patterns have clearly emerged. The content analysis has confirmed that a split among centre-
left parties (Democratic Party and Labour Party in this case) and centre-right parties (here Go Italy and 
Conservative) exists, both in framing and policy positions on the refugee and immigration crisis. Centre-left 
parties represent it mainly as a humanitarian crisis, which needs to be defined by Member states cooperation 
and co-ordination, long-term policy decisions. On the opposite, CON’s and FI’s MPs differ in the way they 

refer to the immigration crisis. While the formers represent it as an uncontrollable phenomenon, which needs 
the immediate restrictive and punitive measures, aimed to reinforce national sovereignty and borders control, 
the next comers use the migration issue to increase their oppositional potential against the government. 
Therefore, at least in the case of Italy, the government/opposition variable seems to be relevant in explaining 
right-wing party positions on immigration, even more than ideological positioning. Coming to radical right 
populist parties (here Northern League and the United Kingdom Independence Party) and populist parties (here 
the Five Starts Movement), they all utilize the political-opportunity offered by the immigration crisis to make 
stronger their anti-establishment claims. Nonetheless, while LN and UKIP define the refugee peak as a national 
security threat, which increases criminality and insecurity within host publics, M5S tends to place itself closer 
to the left side of the spectrum, underlying the humanitarian aid emergency. At the European level, these 
differences in structuring and framing between party families are blurry, since all the EPPGs tend to define the 
immigration crisis with using the words more widely accepted ‘legal’ terms. Framing the cohesion between 

EPPGs, the content analysis performed in this paper has shown high coherent relation between S&D, EPP and 
ECR, unified with low levels of cohesion between the EFDD Group. This model is in line with what already 
established by other scholars through the analysis of roll call votes. Over and above, since M5S’s 

representatives invite for ‘less government’ at the national level, while at the European level defends for ‘more 

Europe’ to control the migration crisis, this could be an interesting line of research to better understand how 

the party rejects its ‘antiestablishment’ character, both at the national and European level.   

Keywords: EU, Migration Issue, Italy, party families, antiestablishment 
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BACKYARD OF FRANCE: AFRICA 
 

Kamal Ibrahimov 
Khazar University, Baku, Azerbaijan 

ABSTRACT 

France occupies an important place in the history of colonialism. Although many countries that it started to 
exploit in the 15th century are independent now, they did not break their ties with France. The reason for this 
has been the exploitation of the countries that France exploited not only as economic and raw materials, but 
also with their language and culture. Although the relations between France and Africa seem not the same as 
before, France can do whatever it wants in Africa. 

Keywords: France, Françafrique, CFA Frank, colonialism, exploitation 
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THE CASE OF GENOCIDE IN THE CONTEXT OF CRIMES AGAINST HUMANITY 
 

Ivan Ruslanovych Kotenko 
Chernivtsi University, Chernivtsi, Western Ukraine 

 
ABSTRACT 

History has witnessed many genocides. Genocides, which can be called "mass murder" in its broadest 
definition, are the destruction of a community in the interests of the destroyers as a result of political view, 
religion, language, race or any social segregation. Although there are differences in its exact definition, 
it was given a legal definition in the United Nations Convention on Prevention and Punishment of Genocide 
Crime (SSECS) in 1948 . There is a 40-year gap between entry into force and implementation of the 
convention. There are terrible examples of genocides that have been recognized by humanity or regarded as a 
crime that goes back to such a late date. One of the biggest examples of these large massacres is the Khojaly 
Massacre. To briefly summarize the Khojaly Massacre, it is the terrible massacre of more than 600 people, 
including 83 children, 106 women and more than 70 elderly people, in the city of Khojaly, located in the 
Nagorno-Karabakh region of the Armenian military forces on February 25, 1992. As a result of the 
investigations, it was observed that many of the corpses were cremated, their eyes gouged and beheaded. 
Unfortunately, pregnant women and sadly children were subjected to these murderous acts. 

Keywords: Crime, Genocide, Humanity, Nagorno-Karabakh, mass murder 
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WHAT ARE THE SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS THAT AROSE IN SOUTH AFRICA DURING 
THE APARTHEID ERA? 

 
Jarich Lawalata 

Yogyakarta State University, Yogyakarta, Indonesia 
 

ABSTRACT 

In this article, I have examined the separatist regime in South Africa for many years and the socio-economic 
events that took place in this process. When the National Party came to power in South Africa in 1948, 
separatist policies called Apartheid emerged. With the discovery of gold mines, a new era begins in South 
Africa and this period is very painful for the indigenous people of South Africa. In addition to the socio-
economic events experienced in this period, we can also see the struggle of the people. Black people protested 
and demonstrated against these discriminatory attitudes. Separatist policies throughout the period brought 
about violent incidents. Thousands of blacks were killed or committed suicide because of the regime. I have 
covered Nelson Mandela, the important figure of this period, and his struggle in my article. Finally, the article 
describes the victory of the South African indigenous people as a result of their struggle. 
 
Keywords: South Arica, Apartheid Era, Nelson Mandela, separatist regime, discrimination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 467 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

WHY DID THE USA NOT ACHIEVE WHAT IT WANTED IN CUBA UNLIKE OTHER CENTRAL 
AND SOUTH AMERICAN COUNTRIES? 

 
Rebecca Jambe 

Trunojoyo University, Bangkalan Regency, East Java, Indonesia 
 

ABSTRACT 

The two main actors of the bipolar Cold War period that emerged in world politics after the Second World 
War and affected all actors in the international system directly or indirectly for many years were the USA and 
Soviet Russia. The general policies of both the United States and the Soviets during the Cold War period 
consisted of more than one regional policy that served the same purpose, but where the actors dealt with 
changed. In this context, we see the reflections of the US's fundamentally anti-communist / anti-soviet policy 
in all other actors and regions with which the US has bilateral political relations. These post-World War II 
Cold War policies, based on the Truman doctrine, were global policies in terms of the US's ability to fight the 
Soviets and increase its interests in every field. It is possible to observe the influence of the USA almost 
everywhere in the world during and after the Cold War. However, there is one of these regional and global 
policies that differentiates from all other cases and creates a special place for itself. Cuba, only 150 km from 
the shores of the United States, whose power has sprung thousands of kilometers beyond its borders. The 
policies of the USA in Cuba can be evaluated in many ways and can be explained with various theories. Has 
the US failed or has it already achieved what it wanted in different ways? These questions and various 
hypotheses can be discussed, but when we look at the general picture, there is the reality of Cuba, a Communist 
regime and an open ally of the Soviets, right next to the USA. To analyze this event, it is necessary to examine 
the US foreign policy tradition and history, Central and South American politics, Cuban history, and the 
general international atmosphere of the Cold War period. 

Keywords: South America, Conflicts, Issues, Cuban history, Cold War, anti-soviet policy 
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CENTRAL ASIA-AZERBAIJAN ENERGY POLICIES AXIS RUSSIA 
 

Cəmil Faiqlu  
Western Caspian University, Baku, Azerbaijan 

 
ABSTRACT  

The Central Asian region has been an important place since ancient times of humanity. Central Asia has hosted 
many civilizations and many countries. The Central Asian region had invaluable trade routes in the past. 
Therefore, countries were in competition to control Central Asia. Today, there are great underground wealth 
in the Central Asia region. Energy, which is the biggest need of increasing industrialization today, can be 
supplied from natural resources in Central Asia. Therefore, powerful states want to control the region. For this 
reason, there has been a competitive environment in the region from past to present. Today, there are two most 
influential countries in the region. China and Russia are the two biggest countries that want to control the 
region. In this article, the effects of China and Russia in the region from past to present are explained and 
interpreted. The goals and plans of China and Russia for Central Asia were mentioned. The place and influence 
of Russia in China's Central Asian policies were discussed. The recent past of China and Russia was mentioned 
and important events were mentioned. The current situation of the Central Asian countries that left the Soviet 
Union was evaluated. The alliance of China and Russia against America, which wants to be active in the 
Central Asian region, was mentioned. 

Keywords: China, Soviet Union, Russia, Central Asia, America, Natural Resources 
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EXAMINATION OF ITALY'S ROLE IN EUROPEAN PEACE AND ITS IMPACT ON THE 
ESTABLISHMENT OF THE EU AS A REGIONAL POWER AFTER THE SECOND WORLD WAR 

 
Leandro Rossi 

University of Ferrara, Emilia-Romagna, Northern Italy 
 

ABSTRACT 

After the Second World War, the efforts of countries to establish peace in the European continent resulted in 
the European Union. In the process leading to the European Union, both economic, political and cultural ties 
were taken step by step, an atmosphere of peace was created and all these were gathered under a single 
organization. In particular, the international image, preferences and options of Italy after the Fascist period 
were important in achieving peace. First of all, it has entered the process of rebuilding its own domestic and 
foreign policy. We can say that its domestic and foreign policy were blended in this process. After the Second 
World War, Italy wanted to pass the liberal and democratic system by integrating with Western institutions. 
Therefore, European integration is particularly important for political and economic transformation. It 
participated in various agreements, showed its goodwill to the international system and became an important 
actor in Europe with its proximity to the west. The decisions taken by Italy in its foreign policy, especially the 
Atlantic and the principle of Europeanization, were the turning points here. It focused on building healthy 
relationships, especially in Continental Europe and the Mediterranean. With the influence of the cold war 
period, America stood by Italy in the ideological war in the European continent. We see that Italian and 
American relations improved during this period, with the post-election Friendship Agreement and later the 
establishment of NATO. In this study, we will examine Italy's own internal change, domestic and foreign 
policy, the interplay of domestic and foreign policies and their contribution to the European peace process. 

Keywords: Italy, European Union, European peace, World War, Friendship Agreement 
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FIGHT AGAINST POVERTY AND NEOLIBERAL POLICIES 
 

Versha Upasani 
NALSAR University of Law, Secunderabad, India 

 
ABSTRACT 

Neoliberal policies, which emerge as "an ideological reaction to the welfare state", seek help from non-
governmental organizations for countries to gradually withdraw from the economy and fill the gaps that may 
arise from this. In this process, social policy has increasingly been left to free market forces in many countries. 
Social state understanding has begun to be abandoned. As the justification for this; There is an opinion that 
social benefits lead to addiction and reduce people's tendency to work. It is aimed to give up the social state 
understanding and to attract the poor to working life by being employed. Neoliberal policies have been left to 
the IMF and the World Bank, which has been the flag of this especially in the last 20 years. These policies 
imposed on less developed countries have written their treatment prescriptions the same as every country. With 
the shrinkage of the role of the state, public deficits started and the state went to taxation for this. In addition, 
with the withdrawal of the state, working hours and conditions were excluded from the evaluation. In this 
study, the content of neoliberal policies that can write the same prescriptions for poor countries will be 
examined with a critical point of view. 

Keywords: Neoliberal Policies, IMF, Poverty, World Bank, tax 
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THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW AND THE 
RESPONSIBILITY OF THE STATE 

 
Rahul Ahuja 

NALSAR University of Law, Secunderabad, India 
 

ABSTRACT 
Responsibility is a compulsory and logical consequence of the law and the concepts of rights and obligations. 
To say that a person of law has a right or obligation is also to say that there is a liability in the event of a 
violation of the right or failure to fulfill the obligation. International responsibility, in its broadest sense, means 
that international law persons can be held liable for their actions or the consequences of their actions under 
international law. It is possible to talk about various liability situations in terms of international law. In the 
case of international legal persons, the international responsibility of the state, international organizations, non-
state entities and natural persons comes to the fore. In addition, it is necessary to distinguish between 
responsibility for acts contrary to international law and liability for actions not prohibited by international law. 
In this study, the responsibility of the state, which is considered an international law person, will be mentioned. 
The event that gives rise to the responsibility of the state is the existence of an act contrary to international law 
that can be attributed to the state. In most general terms, it is possible to say that there are two conditions for 
the state's responsibility to emerge. The first is the existence of an act that violates a state's obligation under 
international law. The second is that this action can be attributed to that state. In this study, the subject 
mentioned above will be detailed. In the first part, the concept of responsibility will be discussed. The next 
section is devoted to the responsibility of the state. 
 
Keywords: International Law, responsibility, state, illegality 
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TESTING FOR CORONAVIRUS SARS-COV-2 IN RUSSIA 
 

Karzhova Alina Rodionovna  
Chechen State University, Grozny, Chechnya, Russia 

 
ABSTRACT 

Individuals with a normal temperature, without clinical manifestations of acute respiratory infections, who 
have not visited countries and regions affected by coronavirus infection in the last 14 days, have not been in 
contact with persons who have visited countries and regions affected by coronavirus infection, have not been 
in contact with with patients with coronavirus infection who are not on self-isolation, quarantine or home 
treatment for coronavirus infection. 
 
Keywords: Coronavirus, Russia, Civic Problems  
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REVIEW OF KAZAKHSTAN HEALTH MINISTER MIKHAIL OKHLOPKOV COVID-19 
REPORTS 

 
Pogodova Angelika Larionovn 

Chechen State University, Grozny, Chechnya, Russia 
 

ABSTRACT 
According to unconfirmed information, the patient is a deputy of the Legislative Assembly of the Republic of 
Kazakhstan. “There is such a thing as personal information protection,” said Mikhail Okhlopkov. - It doesn't 
matter for us who he is: a deputy or not. First of all, he is sick. I don’t want to start a witch hunt - not one or 
the other. The data in the information system "ProMed" is impersonal, we focus only on the history of the 
disease. " 
As the head of the department added, the ministry clearly understands the epidemiology and norms of the 
incubation period of a particular disease. According to Okhlopkov, the patient did indeed cross the border in 
early January, but fell ill only at the end of March. Therefore, the trip could not lead to infection. As for the 
movements within the country, they are not limited, the minister summed up. 
 
Keywords: Kazakhstan, Covid-19, Health Minister Reports.  
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EVALUATION OF UKRAINE-RUSSIA RELATIONS BETWEEN (2010-2020) 
 

Nenasheva Snezana Timurovna 
Cheboksary Cooperative Institute, Cheboksary, Chuvashia Republic, Russia 

 
ABSTRACT 

The annexation of Crimea has affected Russian and Ukrainian relations in many ways, regionally and even 
globally. Historically, Ukraine was a member of the Union of Soviet Socialist Republics. During the Cold War, 
Ukraine consistently followed pro-Soviet policies. After the collapse of the Soviet Union in 1991, Ukraine 
continued to pursue pro-Russian policies. As the world politics shifted from the bipolar order to the multipolar 
order, it was seen that Ukraine began not to follow more pro-Russian policies. In this context, some regional 
disputes arose between Ukraine and Russia, for example the Crimean Crisis. After this crisis, the relations 
between Russia and Ukraine have become very strained. Even though Russia and Ukraine are former allies, it 
is obvious that they have become adversaries after the Crimean Crisis and a number of political and social 
events before. The aim of this study will be on the evaluation of relations between Russia and Ukraine in the 
context of the Annexation of Crimea. 
 
Keywords: Crimea, Annexation, Russia, Ukraine. 
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THE EVOLUTION OF POST-COLD WAR EPIDEMICS IN TURKIC REPUBLIC AND TURKEY 
 

Daniltsin Marka Nikitovich 
Biysk Technological Institute, Biysk, Russia 

 
ABSTRACT 

With the end of the Cold War, important changes have occurred in the international system. As a result of the 
changing dynamics, it has also led to new searches in Turkish Foreign Policy. One of the most important factor 
in Turkey-Central Asia Relations, is the Turkey's changing foreign policy preferences. Various studies have 
been carried out on these changes.  In his article discussing Turkey's orientation, evaluates the negative 
situations and new opportunities arising as a result of changing balances. During this period, Turkish decision-
makers developed a policy with political, strategic, economic and cultural dimensions. Central Asia directly 
affects Turkey's national interests and national security. Therefore, the strengthening of relations between 
Turkey and the Turkish Republics, political, economic, cultural, and security issues are emerging as a necessity 
to go to the multi-faceted cooperation, including. Underway between the Central Asian Turkish Republics and 
Turkey political, economic and cultural relations; It should be tried to be developed in a way that will prepare 
the ground for political and economic integration.  
 
Keywords: Turkic Republic, Turkey, COVID-19 
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HISTORICAL BACKGROUND OF RUSSIA WITH COVID-19 
 

Milekhina Marfa Artemievna 
Biysk Technological Institute, Biysk, Russia 

 
ABSTRACT 

The Soviet Union is one of the old political forces that coerced or voluntarily held together ethnic or religious 
origins. It is a power that has left a very deep history in its past. The bipolar system in the world came to an 
end after the Cold War. After this situation, ethnic conflicts increased and spread to the Soviet Union in the 
1980s and caused great repercussions in the world. Conflicts occurring in the world have been a threat to 
security. These conflicts resulted in disintegration and in the early 1990s, the USSR was replaced by 15 new 
independent republics at the end of 1991. When the Soviet Union began to collapse after the Cold War, changes 
occurred in the system. The Caucasus region is important. Especially the North Caucasus region posed 
important problems, as a result of the independence of Azerbaijan, Georgia and Armenia in 1991, instability 
occurred in the region. This article describes the historical relations between Armenia and Azerbaijan in the 
Caucasus region and the effects of foreign powers on these relations. 
 
Keywords: Covid-19, Russia, Historical Background. 
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CYPRUS IN COMBATING COVID-19 
 

Bas Wijdeman 
University of Greifswald, Greifswald, Germany 

BA Student 
 

ABSTRACT 
In our world, which is constantly updated and renewed and where countries always keep their interests at the 
highest level, our country and the countries of the region have different national interests, the initiatives in 
which countries have taken to procure these interests have also been different. However, our country has tried 
to improve its relations with many countries in the developing process, and these relations have been 
interrupted at times; some times it was completely broken for different reasons. In the world of international 
relations, many actors have followed different policies for the economic and political interests of their own 
country. Considering that countries always keep their economic interests at the highest level; As it is known, 
Eastern Mediterranean is located on the trade route connecting east and west due to its geographical location. 
Due to its richness in natural resources, it has attracted the attention of regional and global actors and there 
have been many powers that want to claim rights on it. Turkey in this process, didn’t remain unresponsive to 

the events developing, it has produced various Eastern Mediterranean policy has created and implemented in 
line with their own interests. When we look at the Eastern Mediterranean crisis, it is obvious that Cyprus is a 
strategic point. This research thesis aims to examine how the Cyprus issue affects the Eastern Mediterranean 
policies of the countries, what kind of plans the powers that want to establish sovereignty over the Eastern 
Mediterranean are involved in the events and their results. In addition, in the context of the Cyprus conflict, it 
aims to examine the power struggle in the Eastern Mediterranean, the policies followed by the countries, from 
an economic and legal perspective. 
 
Keywords: Cyprus, COVID-19 
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EASTERN MEDITERRANEAN ISSUE: THE STRUGGLE IN THE MIDDLE EAST REGION 
 

Antoon Ietswaard 
University of Greifswald, Greifswald, Germany 

 
ABSTRACT 

The Eastern Mediterranean has attracted the attention of many states throughout history. Eastern 
Mediterranean, which was mainly on the political agenda in the past, became the focus of states economically 
with the beginning of the 2000s. As a result of the researches made by scientists, the existence of rich natural 
resources such as oil and natural gas has been determined in the Eastern Mediterranean. The existing energy 
potential in the region has prepared the political competition environment for the states. Tensions have risen 
between coastal countries because states that want to maximize their own economic interests reject the rights 
of other states. In particular, the failure to reach a consensus between Greece on the continental shelf and 
exclusive economic zone borders is the main cause of political tension. On the island of Cyprus, Greeks 
constitute the majority of the population. The Greek administration alone claims rights on Cyprus. Greek 
Government's granting drilling permits to European companies and unilateral economic agreements were 
found by Turkey to be contrary to international law has been ignored in the region. 
 
Keywords: Eastern Mediterranean, Greek. 
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KALININGRAD IN EU – RUSSIA RELATIONS AFTER 2010 
 

Usoyev Tsezar Germanovich 
Sholem Aleichem Amur State University, Birobican, Russia 

 
ABSTRACT 

Kaliningrad, the land part of Russian Federation in Europe. The geopolitical location of the region affect Russia 
and EU relations.  Kaliningrad oblast is also defined as pilot region. This definition means controlling or 
examining EU-Russia relationships. Historical development of the Kaliningrad different. Thus the region or 
location was under German control. After Second World War Soviet Union took control of the region. Russian 
Federation used advantage of land in Europe. It developed security policy by the way. The Kaliningrad oblast 
of Russia is currently an important focal point of disputes between the European Union and Russia. Although 
small in terms of geography and population, Kaliningrad has grown in importance due to the EU enlargement 
process. Since the break-up of the Soviet Union, the oblast has become an exclave of Russia, and it is now set 
to also become an enclave within the EU. European Union enlargement exposed the Kaliningrad problem. 
Baltic Sea countries became EU and NATO membersip so this situation annoyed Russia.  EU had concerns on 
some issues. such as the border problem, transportation and trade. It was tried to designate how the 
interdependence of Russia and EU on various issues affected relations with the Kaliningrad region. EU and 
Russia regional cooperation and decisions shape process. The Kaliningrad oblast due to its exclavity has to 
pay attention to the interests of the neighboring countries as well. Attempts to find a reasonable balance 
between the three groups of interests are reflected in all regional development strategies.  
 
Keywords: Russia, European Union, Relations 
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US-CHINA VACCINE RIVALRY AND RUSSIA’S COVID-19 STRATEGY 
 

Nizami Ibragimov 
Sumqayit State University, Sumqayit, Azerbaijan 

 
ABSTRACT 

The Trump administration is looking for ways to give Russia a role in its strategy to contain and isolate China. 
If Russia follows a policy in line with Trump's strategy, China, surrounded by its south and east, will also be 
surrounded by its north. In this context, Russia's attitude has an important place in the global policy of China, 
which is trying to resist this, as in the global policy of the USA. In other words, in the struggle of the two rival 
powers, the United States and China, Russia will have an advantage on whichever side it takes. In this context, 
both the USA and China are looking for ways to establish a special bond in order to keep Russia on their side. 
The need of both sides for Russia allows Russia to increase its geopolitical importance and bargaining power.  
 
Keywords: USA, China, Vaccine, Russia, COVID-19 
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MIDDLE ASIA COVID-19 VACCINE POLICIES 
 

Tural Novruzzadə 
Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan 

 
ABSTRACT 

Middle Asia had been witnessed power struggles between Chinese and Turks in a wide area for centruies. 
Specifically the struggle which started between Han Dynasty and Huns in 2nd century BC continues today 
between People’s Republic of China and Uyghurs who live intensively in the west of the region in East 

Turkistan or Xinjiang Uyghur Autonomus Region. Uyghurs attempted to establish a sovereign state two times 
(1933 and 1944) but they failed. The region occupies an important role in international agenda with extremely 
human rights abuses and bloody terrorist actions by some structures which are structured inside of Uyghur 
people. In this context Amnesty International, Human Rights Watch and various non governmental 
organizations broadcasted a lot of reports about these human rights abuses which are performed by China 
against Uyghurs. There are no disincentive sanctions against China because of China’s economic power, 
military power and location in United Nations Security Council up to now. This academic study aimed to 
scrutinize experienced problems, international reactions and solutions offers by objectively mentioning 
historical development of area in a struggle for keeping aloof of sensuality and in view of the fact that principle 
of ‘Be steadfast witnesses for Allah in equity, and let not hatred of any people seduce you that ye deal not 

justly.’ (Maidah/8). The study tried to reach the facts with an objective angle by examining studies which 
written by scholars who are from different geographies. Finally, the reactions of the international community 
toward the events in the region were given. 
 
Keywords: Uyghurs, Assimilation, Terror, Sanction, Human Rights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 482 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

FOREIGN POLICY ANALYSIS OF INTERNATIONAL RELATIONS AND SOFT POWER 
PRACTICE IN COVID-19 TERM 

 
Miksa Alexandra 

University of Pécs, Pécs, Hungary 
 

ABSTRACT 
 This study aims to present how states shape their decision-making mechanisms by being influenced by their 
soft power in Foreign Policy Analysis. Foreign policy analysis, which has a multi-disciplinary and 
interdisciplinary structure, assumes that decision-making processes are at least as important as foreign policy 
output. Foreign policy analysis, which strives to be analytical, is considered a sub-discipline of International 
Relations. Although there is no clear definition of the concept of Foreign Policy, debates on its position 
continue. For this reason, in the study, first of all, its place in International Relations Theories and soft power 
applications in a conceptual framework will be examined. The focus of the study will be "The Concept of 
Foreign Policy", "International Relations and Factors Determining Foreign Policy", "Foreign Policy Tools and 
Methods", "Theoretical Approaches", "Decision Making Approaches", "Soft Power, Non-State Actors".  
 While dealing with these issues, prominent studies in the field were taken into consideration and criticisms 
were used. Based on these studies, it has been observed that Foreign Policy analysis has an evaluative and 
analytical structure as well as a share of states in shaping their economies as a result of the decisions and 
outputs taken. 
 
Keywords: Foreign Policy, Foreign Policy Analysıs, Soft Power, Decision Making Models 
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US-CHINA VACCINE RIVALRY AND RUSSIA'S COVID-19 STRATEGY 
 

Szücs Dorka 
University of Physical Education, Budapest, Hungary 

 
ABSTRACT 

The Trump administration is looking for ways to give Russia a role in its strategy to contain and isolate China. 
If Russia follows a policy in line with Trump's strategy, China, surrounded by its south and east, will also be 
surrounded by its north. In this context, Russia's attitude has an important place in the global policy of China, 
which is trying to resist this, as in the global policy of the USA. In other words, in the struggle of the two rival 
powers, the United States and China, Russia will have an advantage on whichever side it takes. In this context, 
both the USA and China are looking for ways to establish a special bond in order to keep Russia on their side. 
The need of both sides for Russia allows Russia to increase its geopolitical importance and bargaining power. 
 
Keywords: USA, China, Vaccine War 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VERGLEICH VON DEUTSCHLAND UND UKRAINE IM BEDINGUNGEN VON COVID-19 
 

Loesje Rosman 
Hamburg University of Technology, Hamburg, Germany 
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Ich werde mich für den Direktor des Instituts für Kybernetik bewerben. Ein spezielles Blatt mit einem Rahmen 
von Rahmen, das mit einem Siegel bescheinigt ist, legt fest, in welchem Bereich ein Einführer vor dem Abitur 
mit abo pratsyu beginnen wird. Eine Liste veröffentlichter wissenschaftlicher Projekte und Weinfahrten; 
Widgets veröffentlichter Artikel / Abstracts (aus Gründen der Offensichtlichkeit); eine Zusammenfassung 
anderer Fachgebiete (für die Dauer wissenschaftlicher Arbeiten und Weinfahrten); eine Kopie des Diploms 
über das Ende der vorzeitigen Hypothek. eine Kopie der Bestätigung über die Vergabe der 
Identifikationsnummer; Kopie des Reisepasses; Bestätigung durch den Nachbearbeitungsprozess (gleichzeitig 
enthält der Pass keine Meldungen über die Wiederherstellung); internationales Erdbewegungszertifikat, das 
das Niveau von C1 - C2 (aus Gründen der Offensichtlichkeit) bescheinigt; Personen, die einen Einblick hinter 
die Absperrung erhalten haben, erhalten die Gleichwertigkeit des eingereichten Diploms gemäß der 
"Anordnung zur Anerkennung der Schritte der großen Bildung in der Ukraine in anderen irdischen 
Primärhypotheken", die von der Anordnung des Bildungsministeriums und des Bildungsministeriums 
genehmigt wurde Wissenschaft der Ukraine. 
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UKRAINE COVID-19 VACCINE POLICY  
 

Soós Hajnalka 
University of Nyíregyháza, Nyíregyháza, Hungary 

 
ABSTRACT 

Within the framework of the implementation of a grant from the Institute of Public Policy No. 30RG91-06491, 
for the Ukrainian Fund, an additional meeting was held for the The project is being implemented by the 
consortium of the Institute at the warehouse: University of King Danil; GO "Gromadsky Center" Etalon "spilno 
with the Directorates of the International Sports, European Integration, Tourism and Investment of the Ivano-
Frankivsk ODA. Doslidzhennya "Portrait of a tourist ochim vlasniks in silsky green gardens in the period of 
the pandemic" was formed in 2 parts, and itself: 
With an analytical sound, the results of the follow-up can be followed by the results of VIDKRITI ZVIT. By 
the project "Portrait of a tourist ochim vlasnikiv silskih green gardens in the period of pandemic" є development 

of domestic tourism and promotion of social and cultural activity of the population of Ukraine. As part of the 
implementation of the project, an interactive online course has been broken up, which consists of 3 modules, 
and aims to help the owners of the sadibs at such feedings:"Finances and supply of vitality for the owners of 
green gardens". 
 
Keywords: Ukrain, COVID-19, Vaccine. 
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ZEITLICHER ZUSAMMENBRUCH DER DEUTSCHEN COVID-19-MAßNAHMEN 
 

Thea Tigchelhoff  
Hamburg University of Technology, Hamburg, Germany 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

Das neue Coronavirus (nCoV) ist ein neuer Stamm, der beim Menschen bisher nicht identifiziert wurde.  
Coronaviren sind zoonotisch, dh sie werden zwischen Tieren und Menschen übertragen. Als Ergebnis 
detaillierter Untersuchungen wurde festgestellt, dass SARS-CoV von Zibetkatzen auf Menschen übertragen 
wurde, MERS-CoV von Dromedarkamelen auf Menschen. Einige bekannte Coronaviren zirkulieren in Tieren, 
die den Menschen noch nicht infiziert haben. Anzeichen einer Infektion  sind Atembeschwerden, Fieber, 
Husten, Atemnot und Atembeschwerden. In schwereren Fällen kann eine Infektion zu Lungenentzündung, 
schwerem akutem (schnell fortschreitendem) respiratorischen Syndrom (aggregierte Manifestation), 
Nierenversagen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und letztendlich zum Tod führen. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС SARS-COV-2 В РОССИИ 
 

Seyran Gasimov 
Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan  

 
АННОТАЦИЯ 

Лица с нормальной температурой, без клинических проявлений ОРЗ, не посещавшие в последние 14 
дней страны и регионы, пораженные коронавирусной инфекцией, не контактировавшие с лицами, 
посетившими страны и регионы, пораженные коронавирусной инфекцией, не контактировали с 
пациентами с коронавирусной инфекцией, которые не находятся на самоизоляции, карантине или 
домашнем лечении по поводу коронавирусной инфекции. 

 

Ключевые слова: коронавирус, Россия, гражданские проблемы. 
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ОБЗОР ОТЧЕТОВ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА МИХАИЛА 

ОХЛОПКОВА COVID-19 
 

Мой стол, моя машина 
Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan 

 

АННОТАЦИЯ 

По неподтвержденной информации, пациент является депутатом Законодательного Собрания 

Республики Казахстан. «Есть такое понятие, как защита личной информации, - сказал Михаил 

Охлопков. - Для нас не важно, кто он: депутат или нет. Во-первых, он болен. Я не хочу начинать охоту 

на ведьм - ни того, ни другого. Данные в информационной системе «ProMed» обезличены, мы 

ориентируемся только на историю болезни. " 

Как добавил глава ведомства, в министерстве четко понимают эпидемиологию и нормы 

инкубационного периода того или иного заболевания. По словам Охлопкова, пациент действительно 

переходил границу в начале января, но заболел только в конце марта. Поэтому поездка не могла 

привести к заражению. Что касается перемещений внутри страны, то они не ограничиваются, - 
резюмировал министр. 

 

Ключевые слова: Казахстан, Covid-19, отчеты министра здравоохранения 
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EVALUATION OFAZERBAIJAN-RUSSIA RELATIONS BETWEEN (1990-2020) 
 

Qoşqar Turalzadə 
Sumqayit State University, Sumqayıt, Azerbaijan 

 

ABSRACT 
Russian and Azerbaijan relations in many ways, regionally and even globally. Historically, 
Azerbaijan was a member of the Union of Soviet Socialist Republics. During the Cold War, 
Azerbaijan consistently followed pro-Soviet policies. After the collapse of the Soviet Union in 1991, 
Azerbaijan continued to pursue pro-Russian policies. As the world politics shifted from the bipolar 
order to the multipolar order, it was seen that Azerbaijan began not to follow more pro-Russian 
policies. In this context, some regional disputes arose between Azerbaijan and Russia, for example 
the Crimean Crisis. After this crisis, the relations between Russia and Azerbaijan have become very 
strained. Even though Russia and Azerbaijan are former allies, it is obvious that they have become 
adversaries after the Armenian Crisis and a number of political and social events before. The aim of 
this study will be on the evaluation of relations between Russia and Azerbaijan in the context of the 
Annexation of Armenian. 
 

Keywords: Post-Cold War Period, Russia, Azerbaijan 
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THE EVOLUTION OF POST-COLD WAR EPIDEMICS IN TURKIC COUNCIL 
 

Memmedova Sevinç Ismailov 
Baku State University, Baku, Azerbaijan 

Political Science and International Relations 
 

ABSTRACT 

With the end of the Cold War, important changes have occurred in the international system. As a 
result of the changing dynamics, it has also led to new searches in Turkish Foreign Policy. One of the 
most important factor in Turkey-Central Asia Relations, is the Turkey's changing foreign policy 
preferences. Various studies have been carried out on these changes.  In his article discussing Turkey's 
orientation, evaluates the negative situations and new opportunities arising as a result of changing 
balances. During this period, Turkish decision-makers developed a policy with political, strategic, 
economic and cultural dimensions. Central Asia directly affects Turkey's national interests and 
national security. Therefore, the strengthening of relations between Turkey and the Turkish 
Republics, political, economic, cultural, and security issues are emerging as a necessity to go to the 
multi-faceted cooperation, including. Underway between the Central Asian Turkish Republics and 
Turkey political, economic and cultural relations; It should be tried to be developed in a way that will 
prepare the ground for political and economic integration.  

Keywords: Turkic Republic, Azerbaijan, Kazakhstan, COVID-19 
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VIOLENCE PHENOMENON FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE 
 

Fereshteh Omeini 
Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia 

 

ABSTRACT 
Violence is considered as one of the social problems of all countries in the world. Violence has always been a 
concern and a problem in both developed and developing countries. Violence is an old and global phenomenon, 
all countries should know the areas of violence according to their characteristics and mobilize all resources to 
control it. In fact, researchers have divided violence into different dimensions because the scope of violence is 
quite wide. 
In recent years, aggression and violence have been observed by a large mass in different ways in the pages of 
newspapers, radio and television news. Violent behavior has become such that it has become a part of normal 
behavior in society. And every day we see violent behavior in the streets, parks, workplaces, schools and 
families. 

The aim of this paper is to examine the violence in terms of sociological theory with the help of the literature. 
In the concept of violence, sociological theories and definition of factors affecting violence are included. As a 
sociological approach, a screening model will be applied, as well as a literature review, and previous studies 
on violence will be examined. 

Keywords: violence, society, sociology 
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DOMESTIC VIOLENCE 
 

Irene McIntire 
Dortmund University, Dortmund, Germany 

 
ABSTRACT 

Domestic violence against women, which has become more visible in recent years; its prevalence and effects 
are increasingly understood. Although the effects of domestic violence, which is a common problem 
experienced all over the world at various levels, are universal, the coping styles of its victims have been 
examined, and the similarities and differences shown by women who have been subjected to domestic violence 
in different countries in terms of their perception, evaluation and coping with this situation. In line with this 
review, the situation in Europe has been reviewed. 

Although the concept of violence is universal, the factors that perpetuate domestic violence may differ. For 
example, it is observed that the possibility of domestic violence against women increases in societies where 
gender inequality prevails and men are seen as superior to women. The importance attributed to the continuity 
of the family affects the way women cope with violence in many countries. For example, women in Asian 
countries are brought up in a setting where the needs of the family outweigh the needs of the individual. 
Similarly, in many Latin-American countries, women believe that they have to endure a lot of pain in order for 
the family to survive. Russian women are also burdened with the responsibility of keeping the family together. 

Keywords: domestic violence, women, world 
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GENDER AND VIOLENCE 
 

Gerard Gros 
Kodolanyi Janos University, Orosháza, Hungary 

 
ABSTRACT 

It is aimed to examine violence, which exists in societies and contains sexist elements, from a legal and 
sociological perspective. In this study, the causes of gender-based violence were examined, and it was aimed 
to understand the violence. 

Throughout history, people have used violence as the main tool to establish and protect their rule. Power has 
manifested in different forms over the historical process. Sexist power relations arising from physical struggle 
between men and women changed hands according to the social environment and emerging political relations 
when necessary, the means of economic exchange. Although these reasons have changed in their own circulars 
over time, gender-based violence has always been in power as the main building block. What a pity in our 
society, news of violence and discrimination against LGBTI individuals who are trying to be marginalized, 
apart from violence against women, who have become accustomed, have recently begun to gain a sensitivity 
in new people. Although violence against gender is prevalent in all societies, this rate is considerably high in 
what we call developed countries. 

Although violence is mainly used as a form of expressing one's power, proving oneself and maintaining one's 
own sovereignty; Violence against gender difference continues to increase rather than decrease. Although it is 
not possible to solve the violence that has been going on for centuries, we need to make a difference in every 
part of the society by making sense of whether we are trying to understand the concept of gender and violence 
and which we cannot fight effectively. 

Keywords: Society, Violence, Gender, Law, Discrimination 
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ABUSE AND NEGLECT OF REFUGEE CHILDREN 
 

Mark Huttington 
University of Corvinus, Budapest, Humgary 

 
ABSTRACT  

The purpose of this review article is to present the frequency of neglect and abuse experienced by children of 
families who are refugees for various reasons such as natural disasters or wars, in the light of the current 
literature, and to evaluate what can be done to prevent them. 

Throughout human history, natural disasters, wars and events such as terrorism have caused people to leave 
their homes and become refugees. The unplanned and sudden migration phenomenon affects the lives of 
individuals in many ways in economic, political, cultural, social and psychological aspects. Children are 
particularly affected by this situation. Especially in recent years, children who have been neglected and abused 
almost every day due to the refugee problem; We come across news that a newborn who has just opened his 
eyes to the world is warmed up by hugging his mother's cardigan because he does not have clothes, that lifeless 
bodies hit the beach while fleeing to escape the war, and children who are looking for paper in the garbage to 
bring home bread with his father. 

Children are among the groups most affected by the migration wave. In order to ensure the normal growth and 
development of refugee children, legal regulations should be made nationally and internationally, various 
policies and programs should be developed, financial support should be provided, nurses are an important 
resource and guide in the primary health care services in improving the health of refugee children, preventing 
diseases, and identifying children who are neglected and abused. 

Keywords: refugee, chidren, crises, abuse 
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GENDER DISCRIMINATION IN TALES 
 

Bence Simon  
Kodolanji Janos University, Orosháza, Hungary 

 
ABSTRACT 

Gender discrimination is the unfair treatment of a person only because of his or her gender, compared to the 
opposite sex. Women are exposed to discrimination more than men and this discrimination affects family life, 
social life and business life. The perception of gender discrimination developed against the opposite sex occurs 
at an early age and becomes internalized. This internalization affects the formation of the self and causes 
prejudices about gender at an early age. 

Prejudices about gender can be passed on to individuals at an early age and in many ways. An example of this 
can be seen in fairy tales. Considering that the fairy tales are told by the caregiver in general, it can be thought 
that the understanding conveyed to the child through fairy tales is likely to affect the child. Many examples of 
gender discrimination are encountered in tales that are encountered verbally or in written form during 
childhood, that is, when cognitive development has not yet been completed. In the fairy tales, it is often told 
that women are kept in captivity, they have to obey, they are seen as a sexual object, they have a troubled life 
and that they can only escape with the help of a man / prince. 

Keywords: gender, discrimination, tales 
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BONZAI PROBLEM AND ITS REASONS IN THE ADOLESCENT PERIOD 
 

Vlado Vangelov 
South East European University, Tetovo, North Macedonia 

 
 

ABSTRACT 
A highly addictive synthetic cannabinoid, known as J2, Jamaica and Fake Weed among the population, is 
twenty times more dangerous than cannabis: Bonzai, whose age of use is gradually decreasing among 
adolescents. 

Long-term use of bonsai has been reported to cause addiction syndrome, withdrawal symptoms and psychiatric 
symptoms similar to cannabis use. The fact that the substance is not detectable due to the constant change of 
the formulation by its producers, that it is cheap, easy to find, and the misconceptions that it is harmless are 
among the reasons that facilitate the use of bonzai by young people. Domestic violence, abuse and neglect 
experienced by adolescents, desire to be accepted from their social environment and efforts to prove their 
independence are among the underlying causes of substance use. Studies show that there is a correlation 
between abused and neglected children and alcohol and addictive substance use. A relationship was found 
between substance use rates in children who were physically and sexually abused. Approximately 75% of 
substance users reported that they started using substances before the age of twenty. 

Keywords: bonzai, adolescent, domestic violence 
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THE IMPORTANCE OF PRIMARY PROTECTION ACTIVITIES IN PREVENTING INTIMATE 
PARTMER VIOLENCE 

 
Naum Kainowski 

South East European University, Tetovo, North Macedonia 
 

ABSTRACT 

Adolescence, which can be considered as the transition period from childhood to adulthood, is a critical period 
in an individual's identity-self development. The adolescent, who is in the process of searching for identity, 
comes into conflict with his social environment during interventions for his independence, and at the same 
time experiences the opposite sex recognition and first emotional relationship experiences with the change he 
experiences in emotional processes. These relationship experiences, which we can define as dating, include 
emotional, romantic and sexual intercourse processes that the individual shares beyond friendship. While these 
relationship experiences give the individual the opportunity to know the opposite gender, the adolescent who 
has not yet reached psycho-social development may be insufficient to make sense of the violence that can be 
experienced in this relationship. If the adolescent, who realizes the violence he is subjected to, evaluates the 
emotional relationship experienced during this period as "secret", "shame", "something to be ashamed of", this 
situation may result in not sharing the dating violence with anyone and the continuation of the violence 
experienced. In this period of emotional relationship experiences, it is important to raise the awareness of 
individuals about "dating violence". In the context of the Ecological Model developed by Heise (1998), 
violence prevention methods take place in three stages; 1) Primary Protection, 2) Secondary Protection, 3) 
Tertiary Protection. Primary prevention is important in that it includes recognition of the problem and is an 
intervention before being exposed to violence. Primary protection activities to be carried out in terms of raising 
awareness of dating violence during adolescence are important in terms of preventing possible dating violence.  

Keywords: primary protection, intimate partner, flirting, violence 
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PSYCHOLOGICAL IMPACT OF VIOLENCE EVENTS ON SOCIETY 
 

Rafael Ivanov 
South East European University, Tetovo, North Macedonia 

 
ABSTRACT 

violence experienced in recent years in Turkey and around the world emerges as a social problem. Considering 
the extent of the violence experienced in the world, it is seen that it deeply affects the whole nation. 

Violent events seen from the media or the environment cause us to experience negative emotions such as 
anxiety, fear, stress as a society. When negative emotions cannot be controlled, psychological traumas occur 
in individuals. Mental trauma; It is defined as events that threaten the vital integrity of a person or a loved one, 
and evoke reactions such as fear, horror, and despair during or after the event (APHB 2011). 

For this reason, primary protection level measures should be taken in order to evaluate the stress of individuals 
in the face of violent events in the society, to increase their ability to cope effectively and to control their 
possible mental influences. This review is planned to emphasize the importance of protecting the society from 
mental traumas, preventing social sequelae and providing psychosocial support to individuals under stress in 
the face of increasing violence in our country. 

Keywords: society, psychologıcal, mental trauma 
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ZOOFILIA 
 

Georgios Lukic 
International Vision University, Gostivar, North Macedonia 

 

ABSTRACT 

Zoophilia is one of the most common types of paraphilia. The person with zoophilia has sexual intercourse 
with animals, tortures them, and can kill them, willingly or unwillingly, when the time comes. In addition, 
many diseases can be transmitted from animals to humans and can lead the individual to death. Various factors 
play a role in it. As a result of research, the main reasons that cause zoophilia are being subjected to violence, 
lack of love or sexual harassment by the family. 

Especially if these situations are experienced in a rural environment, the individual becomes more enthusiastic 
about sexual desire towards animals. When we look at the profile of people with general zoophilia, we usually 
encounter males who live in the countryside, who feed their families or animals, who are uneducated and 
whose intelligence level is below normal. But it is not healthy to have this down to one profile According to 
the studies conducted in the USA in the 1950s, it has been determined that approximately 50% of the men in 
the rural areas and 17 of the women have a tendency to zoophilia. These rates decreased in the research 
conducted again in the 1980s. We can say that zoophilia decreases as individuals' economic welfare increases 
and education levels increase as migration from rural to urban increases.  

However, as a result of the studies conducted on 114 male individuals with zoophilia, it was seen that the effect 
of these neurodevelopmental disorders had little effect, and the questions asked were 26% not having affection 
and affection, 44% better sexual intercourse with animals, 12% feeding animals and 7% not being popular. . 
Most of the individuals with zoophilia defined themselves as bisexual as a result of this study and did not show 
any harmful sexual desire symptoms towards people. 

Keywords: paraphilia, family, environment 
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MUNCHAUSEN BY PROXY AND MUNCHAUSEN SYNDROME 
 

Ujali Bajpa  
St. Joseph University, Philadelphia, Nagaland, India 

 
ABSTRACT 

Munchausen Syndrome is specified as a psychological disorder in DSM-IV, and it is when a person introduces 
himself to health institutions with a disease he has distorted or made up. It is also mentioned as "Artificial 
Disorder" in DSM-IV. Munchausen by Proxy (MBP), on the other hand, is assuming someone else as a patient, 
regardless of whether he has Munchausen Syndrome or not. MBP is considered child abuse, and patient history 
plays an important role in its diagnosis. MBP may be caused by the parents' inadequacy with parenting, or it 
may eventually lead to the death of the child. 

People with Munchausen Syndrome are satisfied directly with the indirect attention the person with MBP sees. 
MBP is mostly a child abuse inflicted on the child by the biological mother. To the child; There are many 
methods that harm the child, such as poisoning, drowning, and causing diarrhea. According to a research 
conducted; 85% of pediatric doctors who have diagnosed with MBP stated that they are ≥90% sure of their 

diagnosis. The age of diagnosis at the hospital is approximately 7 years; However, the abuse can begin even 
from the mother's womb. 

Besides the difficulty of its diagnosis, MBP practitioners are causing the time and cost of healthcare personnel 
and police services. More than one child of a family can be subjected to this abuse and the result can go up to 
death. There are many cases that cannot be diagnosed. 

Keywords: Child abuse, Munchausen Syndrome, Munchausen by Proxy 
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NATION BRANDING IN TURKEY 
 

Keshav Chitanis  
Patkai Christian College 

 

Turkey has very important opportunities in nation branding. Turkey has a lot of positive developments in the 
way of cultural diversity, historical accumulation, democratization. These developments are strong for Turkey 
in terms of nation branding. 

There are two important projects called "Turquality" and "Turkey Discover the Potential" in order to support 
the emergence of Turkish brands and Turkish brands on a global arena. Through these projects, it is aimed to 
increase the reputation of Turkey by moving the image of 'Made in Turkey' to an international 
dimension.‘Turquality’ is the first and only state-sponsored branding program in the world. Through this 
program, it is aimed to create a brand reference in the eyes of consumers and to create an accelerating effect 
in terms of Turkish brands. Today, companies are positioned as a branding support platform that supports 
corporate, financial and operational sense by Turquality. In addition to financial support; Koç, Sabancı, Bilkent 

and Istanbul Universities provide training to middle and upper level managers of companies within the scope 
of Executive Development Program and Vision Seminars are held where famous branding theoreticians are 
invited. The Turquality brand quickly began to be seen as a self-reliance and a symbol of high quality. While 
this brand has expanded the range of existing brands, it has also created new competitive brands. 

Keywords: Nation branding, brand, Made in Turkey 
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EUROPEAN IDENTITY AND THE SUPPORT OF MEMBER STATES 
 

Jeet Thakre 
Patkai Christian College 

 

ABSTRACT 
The ambition to construct a coherent and credible European voice in world affairs has been an important and 
recurrent theme in the development of the EU‟s international capacity from as early as the 1974 “Declaration 

on European Identity” which stated that: “Europe must unite and increasingly speak with one voice if it wants 

to make itself heard and play its proper role in the world”. This identification of EU foreign policy with the 

expression of a single set of ideas or beliefs is reflected in the Union’s pursuit of a political figurehead who 
might embody and personify the Union’s singularity and give it a recognizable voice. This was partially 

realized in the Amsterdam Treaty’s creation of the office of High Representative of CFSP. The original purpose 

behind this CFSP post was to engender greater identification with a European political voice – to personalize 
the EU’s international identity. In the event, this has been only partially successful, since the voice lacked the 

added credibility of also commanding the external relations of the EU (including its trade and aid capacity). 
The Lisbon Treaty’s proposal to merge the two posts (that of the High Representative and the Commissioner 

for External Relations) into one is explicitly presented as a means whereby the EU’s voice would have greater 

clarity and credibility. This is also illustrated through the Lisbon Treaty’s proposed creation of a European 

External Action Service – which is again explicitly designed to offer a more coherent, effective and integrated 
interface between the Union and its Member States and the wider world. (Tonra)  

Keywords: European Union, identity, European Voice, CFSP, Lisbon Treaty 
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LISBON TREATY AND ITS OUTCOMES 
 

Chand Karamchand 
Nagaland University 

 

ABSTRACT 

The Lisbon Treaty was signed to enable EU institutions to work more effectively and quickly. In fact, the 
main reason for the signing of this agreement is the failure of the Constitutional Agreement. As such, the 
leaders of the member states of the European Union signed the Lisbon Treaty, also known as the Reform 
Treaty, on 13 December 2007. But, it entered into force on 1 December 2009. (Analysis of Development Co-
operation, 2008 - 2013) So, Lisbon Treaty is a revision treaty. The Lisbon Treaty is the result of a very long-
time process of treaty revision. It started with the Laeken Declaration of December 2001 and ended eight 
years later, with the entry into force of the Lisbon Treaty on 1 December 2009. (Andrea Biondi, 2012) 

The name of the Treaty establishing the European Union with Lisbon has also been changed to Treaty on the 
Functioning of the European Union. Thus, the expression "unity" is used, leaving the word "community”. 
Lisbon’s biggest difference to the Constitutional Treaty is that it cannot explicitly list constitutional 
components such as symbol, anthem. Thus, what is actually desired is to be able to reflect the feeling of 
unity, even if it differs from the flags and anthems, not the "community" where the countries come together 
and make decisions. So the motto of the European Union is unity in diversity quoted from federalism. 

Keywords: Lisbon Treaty, European Union, EU institutions, Constitutional Treaty, federalism 
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FUTURE COHERENCE AND CREDIBILITY OF EU’S FOREIGN POLICY 
 

Chhotu Haldar 
Nagaland University 

 
ABSTRACT 

The test for the future coherence and credibility of EU’s foreign policy depends largely on political will of the 

member states and the political authority of High representative. The new EEAS, as it is designed, implies that 
traditional logic of the representation of the interests of member states, citizens and supranational entities is 
gradually substituted by a functional logic of an ‘EU interest’ conpised of individual national interests. It not 

only serves to further Europeanize national foreign policies, but also Brusselise EU foreign policy by shifting 
the focus of foreign policy-making from national capitals to Brussels. According the constructivist view, the 
institutions can shape the agenda, identity and even transform the nature of the state. New EU institutional 
reform in the field of foreign policy has the potential to reshape the supranational institutions by creating new 
forms, not “beyond the state” but “with the states.” In this vein, the EEAS together with the High 
Representative represents a new European foreign affairs platform working in close cooperation with member 
states, but avoiding traditional inter-governmentalism. The HR has to breathe life into and give a face to a 
more proactive European foreign policy agenda, while the development of the EEAS opens up opportunities 
to make external actions of the EU more coherent and effective. But there are no guarantees as to the success 
of this ambitious endeavor. Let’s hope that the outcome will bring added value for European citizens bestowing 
on the EU a stronger position and political weight on the international stage among big international actors. 
(Radoslava, 2010) 

Keywords: EU foreign policy, EEAS, EU interest, member states, institutional reform 
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REACTIONS OF EUROPEANS TO IMMIGRATION 
 

Tarabai Gau 
St. Joseph University 

 
ABSTRACT 

For just above half of Europeans, the immigration of people from other EU Member States have a positive 
feeling 51% and they have a negative feeling around 40%. Majorities of the population have a positive feeling 
about the immigration of people from other EU Member States in 20 Member States. Compared with autumn 
2014, more respondents feel positive in seven countries, most notably in Germany (59%); but fewer do so in 
19 Member States, most notably in Poland (51%), Bulgaria (48%) and Finland (69%), and the proportions are 
stable in the remaining two countries.  

The immigration of people from outside the EU has a positive feeling for just above a third of Europeans (34%) 
and a negative feeling for 56% of them. Sweden stands out as being the only country where a large majority 
of the population take a positive view of the immigration of people from outside the EU (66% for the total 
‘positive’ vs. 31%); though more limited, majorities of respondents also feel positive in Romania, Spain, 

Croatia and Ireland. In all other countries, the immigration of people from outside the European Union evokes 
a negative feeling, most strikingly in the Czech Republic (81%), Latvia (78%), Greece (78%) and Slovakia 
(77%). Compared with autumn 2014, negative views have increased in 15 countries, particularly in Lithuania 
(70%, +9) and Poland (53%, +9). Conversely, they have decreased in 12 Member States and are unchanged in 
France. 

Keywords: Immigration, EU, member states, Europeans 
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NONINERTIAL EFFECTS ON A PAIR OF 𝒆− 𝒆+ 
 

Abdullah Guvendi*  
Department of Medical Imaging Techniques, Kutahya Health Sciences University, TR-43500 Kutahya, 

Turkey 
 

ABSTRACT 
We analyze the effects of uniformly rotating frame on an interacting electron (𝑒− ) antielectron 
(𝑒+) pair in a topological defect-induced three-dimensional geometric background. Considering 
that these particles interact via a Coulomb-type interparticle interaction potential, we solve the 
corresponding fully-covariant two-body Dirac equation in the rotating frame of cosmic string-
generated spacetime background. As a result, we obtain an energy spectrum in closed form and 
discuss the effects of uniformly rotating frame on the energy of such a 𝑒− 𝑒+pair. We apply this 
energy spectrum for Positronium system and analyze the effects of the uniformly rotating frame 
and spacetime topology effects on the energy of spin symmetric and spin antisymmetric quantum 
states of the system in question. We obtain that the angular velocity of the uniformly rotating frame 
decreases the magnitude of binding energy of the considered composite structure. In addition, we 
show that the angular velocity of the uniformly rotating frame increases the decaytime of the 
damping modes for spin antisymmetric quantum state of the system in question. Our results show 
that it can be possible to actively tune the binding energy and decaytime of such systems, in 
principle. 

 
    Keywords: Noninertial effects; Positronium; Topological defect. 

 

1. Introduction 

 

The history of relativistic two-body equations goes long way back [1, 2]. After the Dirac equa-tion had been 
introduced, the first (acceptable) two-body Dirac equation was written by Breit [3]. This two-body Dirac 
equation includes free Dirac Hamiltonians for each particle plus an interaction term. This interaction term was 
obtained by modifying the well-known Darwin interaction in elec-trodynamics [4]. A usual way to describe 
the relativistic dynamics of interacting particles is to use phenomenologically written one-time equations, in 
which a priority is given for time coordinate of each particle. Such equations include a sum of free 
Hamiltonians for each particle plus interparticle interaction potentials [5, 6]. However, main problem in such 
equations is the selection of the inter-action potentials. These interaction terms are chosen phenomenologically 
and hence one photon (or one boson) exchange potentials are considered, in general. Breit’s two-body equation 
does not hold when velocities of the particles are high or radial distance between the particles is large. This is 
be-cause of the retardation effects. By taking into account these retardation effects, a new formalism was 
introduced by Bethe and Salpeter [7]. However, there was two-time problem in this new formalism. Briefly, 
at that times, an exactly solvable two-body equation (in three dimensions) was required. To overcome two-
time problem some approximations were suggested [8, 9]. However, an acceptable two-body equation had to 
be Dirac-Coulomb type two-body equation or Schrodinger type one-body equation. Afterwards, many two-
body equations were introduced [1, 2]. One of these equations is complete two-body Dirac-Coulomb type 
equation (fully-covariant). This equation has been derived from quantum electrodynamics with the help of 
action principle by Barut [10]. Barut has shown us how is possible to derive a one-time many-body Dirac 
equation. This equation is indeed a com-plete one-time two-body Dirac equation including the most general 
electric and magnetic potentials and taking into account the retardation effects appropriately [10]. It has been 
shown that this fully-covariant two-body Dirac-Coulomb type equation can be derived as an excited state from 
the canon-ical quantization of the classical action of spinning particle with Zitterbewegung [11]. This equation 
gives 16𝑥16 dimensional matrix equations in 3 +  1 dimensional geometric backgrounds and hence the 



LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS 

ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
MAY 21-23, 2021 

 

Proceedings Book 507 https://www.disiplinlerarasikongre.com/ 

 

corresponding algebra reguires also to apply some group theoretical methods to separate angular and radial 
variables. With the help of some group theoretical methods, the variables can be separated first covariantly 
into relative and center of mass motion coordinates, and then completely into radial and angular parts [12]. By 
exploiting symmetries, a coupled equation system (in terms of relative coordinates) can be reduced into 16 
equations, eight of which are obtained as algebraic equations. Unfortunately, the final result is two second 
order coupled equations [12] and the well-known spectra for one-electron atoms and fermion-antifermion 
systems can be obtained only by a perturbative solu-tion of these equations [13, 14]. Recent studies have shown 
to us that this fully-covariant two-body Dirac equation can be exactly soluble, without considering any group 
theoretical methods [15–17], for physical systems having dynamical symmetries and for low dimensional 
systems [18, 19]. Fur-thermore, it has been shown that this fully-covariant two-body Dirac equation can be 
also used to describe the dynamics of fermion-fermion (or antifermion) systems in curved spaces [20]. 

 

Positronium (𝑃𝑠) is an unstable purely leptonic system formed by an electron-antielectron pair interacting 
through an attractive Coulomb force [17,20]. Due to this purely leptonic structure, the P s decays via self-
annihilation process end of which the particles annihilate each other. A P s system can be formed by spin 
symmetric or spin antisymmetric quantum states of the electron-antielectron pair [17, 20]. The spin 
symmetric quantum state of the 𝑃𝑠 is known as ortho-Positronium (𝑜 − 𝑃𝑠) and the spin antisymmetric 
quantum state is known as para-Positronium (𝑝 − 𝑃𝑠) [17, 20]. When an electron and positron pair form a 𝑃𝑠 
in 𝑙 =  0 levels the annihilation event occurs and these fermions are converted to photons [17, 20]. The 
number of resulting photons is determined according to the overall C-symmetry ( −( 1)𝑙+𝑠) of the quantum 
states [17,20]. We know that the overall charge conjugation parity is conserved in the electromagnetically 
interacting systems. Therefore, the 𝑝 − 𝑃𝑠 (𝑙 =  0; 𝑠 =  0) and 𝑜 − 𝑃𝑠 (𝑙 =  0; 𝑠 =  1) systems decay, 
predominantly, into two gamma photons and into three gamma photons, respectively (note that the C-
symmetry of a photon is odd,  −(1)1) [17, 20–22], since the higher order annihilations are strongly 
suppressed. Due to this feature, the 𝑝 − 𝑃𝑠 system is used in the routine medical monitoring processes via 
positron emission tomography devices [17]. Such a medical monitoring precess is based on the registration 
of two gamma photons moving in opposite directions with respect to each other and moreover the 𝑝 − 𝑃𝑠 
system is bases for gamma-ray laser researches [17, 23, 24]. Due to the purely leptonic structure and 
attractive Coulomb interaction between the 𝑒− 𝑒+ pair the 𝑜 − 𝑃𝑠 and 𝑝 − 𝑃𝑠 are collapsed. The annihilation 
condition, which requires 𝑙 =  0, is satisfied when wave functions of the 𝑒− and  𝑒+ are overlapped [21,22]. 
The lifetimes (total) of the 𝑜 − 𝑃𝑠 and 𝑝 − 𝑃𝑠 are different from each other due to the spin-spin interaction 
force between the particles, conservation of total angular momentum in the collapsing processes [25,26], 
phase space and additional alpha suppression factor. The total lifetimes for 𝑝 − 𝑃𝑠 and 𝑜 − 𝑃𝑠 systems are 
approximately 125 𝑥10−12  seconds and 142 𝑥10−9 seconds, respectively, if there is no external effect. 
However, the existence of any material background [27] or external electromagnetic fields [22] effects the 
mentioned total lifetimes for both quantum states. The experimental results for these lifetime values have 
been obtained to be in a good agreement with the mathematical predictions [26, 28–31], in the vacuum case. 
As such external effects decrease the magnitude of binding energies, by impacting on the strength of the 
electromagnetic coupling between the 𝑒− and 𝑒+ the observed total lifetimes are longer than those of the 
vacuum case [22]. Also, positron annihilation lifetime spectroscopy studies have show that the total lifetime 
of 𝑃𝑠 systems depend on the free voids between the atoms in the material background and depends on the 
electron density in the sample under scrutiny [27, 32–35]. 
 
On the other hand, the dynamics of physical systems are determined also by topological properties of the 
geometric backgrounds where the systems are placed. This is because of the in-teraction of the particles with 
the spacetime curvature [20], of course. Here, we will consider a P s system in a three-dimensional cosmic 
string-generated geometric background [36–39]. This space-time background is characterized by an angular 
deficit parameter that depends on the mass density of the source (string) [36–39]. The cosmic string induced 
spacetime backgrounds (static or spin-ning) are locally flat, but they are not flat globally [36–39]. Due to this 
feature, such topological defect-induced geometric backgrounds can be responsible for several interesting 
physical events in the universe [36, 40, 41]. In additionto this, analizing the noninertial effects, originating 
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from the rotation of the frames, on the relativistic dynamics of quantum systems are very important [42–51] 
due to the fact that such studies have discovered the Mashnoon effect [47] and Sagnac effect [52]. The 
dynamics of several quantum systems are investigated by considering the existence of rotating frames and the 
results have shown that the total angular momentum of the quantum mechanical par-ticles couples with the 
angular velocity of the rotating frame [47]. Furthermore, we know that the rotating frames also effect the 
dynamics of quantum mechanical systems [49–51] by determining the physical region where the quantum 
systems can be placed. The motion of neutron around the center of the earth has been investigated and the 
results shown that the phase shift in neutron interferometry originates from the coupling between the angular 
velocity of the earth and angular momentum of this particle [53]. The effects of rotating frame has been also 
investigated on a Hall sample [54], in a Bose-Einstein condensation process [55] and moreover C60 molecules 
have been analized under the influence of rotating frame [56, 57]. In the latest case, the results have shown 
that rapidly rotating such a molecule acquires a topological phase [57]. Even though, there are several 
investigations in the current literature about the effects of rotating frames on the dynamics of one-body 
systems, we could not find any announced result for the dynamics of composite systems formed by interacting 
particles. 
 
In this contribution, we consider a 𝑃𝑠 like composite system in the rotating frame of 2 + 1 dimensional cosmic 
string-induced geometric background. To determine the effects of the spacetime topology and angular velocity 
of the uniformly rotating frame on a 𝑃𝑠 like static composite system we solve the corresponding form of the 
fully-covariant two-body Dirac equation. The corresponding equation gives 4 𝑥4 dimensional matrix equation 
and we acquire an energy spectrum in closed-form. This energy spectrum includes the effects of both angular 
deficit in the geometric background and angular velocity of the uniformly rotating frame. We show that our 
results give the well-known non-relativistic binding energy values of 𝑝 − 𝑃𝑠 and 𝑜 − 𝑃𝑠 systems when angular 
deficit in the geometric background vanishes and angular velocity of the rotating frame is zero. Then, we 
discuss the results. 

2. Generalized form of the two-body Dirac equation 

In this section of the present manuscript, we introduce generalized form of the fully-covariant two-body 
Dirac equation in a 2 + 1 dimensions and analyze the effects of uniformly rotating frame on a 𝑒−𝑒+ pair 
interacting via an attractive Coulomb type interaction potential in the cosmic string-induced spacetime 
background. The generalized form of the equation can be written as thefollowing [20], 

 

{[𝛾𝜇𝑓
(𝜕𝜇

𝑓 + 𝑖
𝑒𝑓𝐴𝜇

𝑓

ℏ𝑐
− Γ𝜇

𝑓) + 𝑖
𝑚𝑐

ℏ
𝐼2] ⊗ 𝛾0𝑓

+ 𝛾0𝑓
⊗ [𝛾𝜇𝑓

(𝜕𝜇
𝑓 + 𝑖

𝑒𝑓𝐴𝜇
𝑓

ℏ𝑐
− Γ𝜇

𝑓) + 𝑖
𝑚𝑐

ℏ
𝐼2]} Ψ(𝑥1, 𝑥2) = 0               

(2.1)      

 

Here, the supercripts  refer to fermion and antifermion, 𝑒 is the electrical charge, 𝛾𝜇  are the space-dependent 
Dirac matrices, Γ𝜇 are the spinorial affine connections, 𝐴𝜇  are the electromagnetic vector potential, ℏ is the 
usual Planck constant, 𝑐 is the speed of light, 𝑚 is the rest mass of particle and Ψ(𝑥1, 𝑥2) is the bi-local field, 
𝑥1 and 𝑥2 are the spacetime position vector of the particles[20]. The 2 + 1 dimensional spacetime background 
spanned by cosmic string (idealized) is represented by the following line element [20, 37, 38], 

 

𝑑𝑠2 = 𝑐2𝑑𝑇2 − 𝑑𝑅2 − 𝛼2𝑅2𝑑Φ2                                                                                                 (2.2) 

 

here, 𝛼 is the angular deficit parameter (𝛼=1-4𝐺𝜇𝑠

𝑐2 , where 𝐺 is the gravitational Newton constant) that 
depends on the mass density ( 𝜇𝑠) of the cosmic string. In Eq. (2.2), the azimutal angle range is 0 ≤ Φ < 2𝜋 
2 and we interested in only 𝛼 < 1 case. The 𝛼 > 1 case describes an anticonical geometric background with 
negative curvature, which does not make sense in the general relativity context. The Eq. (2.2) describes a flat 
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geometric background in terms of polar coordinates when 𝛼 = 1. In this geometric background the curvature 
vanishes in all points except fort he spatial background [49-51]. Now we can introduce the rotating frame via 
applying a coordinate transformation, 𝑇 = 𝑡, 𝑅 = 𝑟, Φ = 𝜙 + 𝜛𝑐𝑡, in which 𝜛 =

Ω

𝑐
 and Ω is the angular 

velocity of the uniformly rotating frame. At any rate, we can obtain the following line element [49-51], 

 

𝑑𝑠2 = (1 − 𝜛2𝛼2𝑟2)𝑐2𝑑𝑡2 − 2𝜛𝛼2𝑟2𝑐𝑑𝑡𝑑𝜙 − 𝑑𝑟2 − 𝛼2𝑅2𝑑ϕ2                                              (2.3) 

 

here, the r must satisfy 𝑟 ≪ 1/(𝜛𝛼) [49-51]. The 𝑟 must be inside the range 0 < 𝑟 < 1/(𝜛𝛼) since the 𝑟 >
1/(𝜛𝛼) means that the particles are placed outside of the light-cone. Therefore, this condition imposes a 
spatial constraint that is the wave function must vanish at 𝑟 = 1/(𝜛𝛼). With the help of tetrads, we can 
construct the local reference frame [20]. For the line element in eq. (2.3) the tetrads (𝑒    𝑎

𝜇 ) are obtained as the 
following [20,51], 

 

𝑒    𝑎
𝜇

=  (
1/𝑐 0 0

0 1 0
−𝜛 0 1/(𝛼𝑟)

) ,                                                                                                         (2.4)  

 

 

for which the generalized Dirac matrices (𝛾𝜇 = 𝑒    𝑎
𝜇 �̅�𝑎 , [20]) become 𝛾𝑡 =

1

𝑐
𝜎𝑧, 𝛾𝑟 = 𝑖𝜎𝑥 , 𝛾𝜙 = −𝜛𝜎𝑧 +

1

𝛼𝑟
𝑖𝜎𝑦  , in which 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧  are the Pauli spin matrices. According to Eq. (2.3) and Eq. (2.4) the spinorial 

affine connections in Eq. (2.1) are obtained as the following [20-51], 

 

Γ𝑡 = 𝑖
𝜛𝛼

2
𝜎𝑧, Γ𝑟 = 0, Γ𝜙 = 𝑖

𝛼

2
𝜎𝑧,                                                                                                (2.5) 

 

We assume that the particles interact via Coulomb type interaction potential which is described through the 
following components of the electromagnetic vector potential 𝐴𝜇 , 

 

𝐴𝑡 = 𝑉(𝑥1 − 𝑥2),     𝐴𝑟 = 0,     𝐴𝜙 = 0,  

 

  

3. Non-perturbative spectrum 

In this section, we separate the relative motion coordinates and center of mass coordinates and then we arrive 
at a matrix equation in terms of relative radial coordinate by considering such an interacting static electron-
antielectron pair. Afterwards, by solving this matrix equation we obtain a non-perturbative spectrum for a 
general system in question. As is usual with two-body problems, the center of mass motion coordinates and 
relative motion coordinates can be separated with help of the following expression written for arbitrary masses 
of two particles [15-20], 

𝑅𝜇 =
1

2
𝑥𝜇

𝑓 +
1

2
𝑥𝜇

𝑓̅,    𝑟𝜇 = 𝑥𝜇
𝑓 − 𝑥𝜇

𝑓̅,    𝜕𝑥𝜇

𝑓 = 𝜕𝑟𝜇
+

1

2
 𝜕𝑅𝜇

,  𝜕𝑥𝜇

𝑓̅
= −𝜕𝑟𝜇

+
1

2
 𝜕𝑅𝜇

, (𝜇 = 0,1,2. ).                                     

(3.1) 

 

The line element in Eq. (2.3) allows to factorization of the spinor Ψ as the following, 
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Ψ(𝑡, 𝑟, 𝜙) = 𝑒−𝑖
𝐸

ℏ
𝑡 𝑒𝑖𝑠𝜙 (

𝜓1(𝑟)
𝜓2(𝑟)

𝜓3(𝑟)
𝜓4(𝑟)

),                                                                                                 (3.2) 

 

here, 𝐸 is the totatl energy and 𝑠 is the totatl spin of the composite system. Now, by assuming the center of 
mass of the particles is rest at the origin of the geometric background [20], we obtain an equation system. 
Considering the interaction potential between the particles is attractive Coulomb interaction potential, 𝑉(𝑟) =

−
𝜒

𝑟
, in which the 𝜒 is the coupling strength constant, and defining a dimensionless independent variable, 𝜉 =

−
𝐸

ℏ𝑐𝜒
𝑟, we can arrive at the following equation system, 

 

휀
𝜉−1

𝜉
𝜑1(𝜉) − 𝑀𝜑2(𝜉) −

2𝜀

𝜒
(𝜕𝜉 +

1

𝜉
) 𝜑3(𝜉) −

4𝜀𝑆

𝜒𝜉
𝜑4(𝜉) = 0, 

휀
𝜉−1

𝜉
𝜑2(𝜉) − 𝑀𝜑1(𝜉) = 0, 

𝜉−1

𝜉
𝜑3(𝜉) +

2

𝜒
(𝜕𝜉 +

1

𝜉
) 𝜑1(𝜉) = 0, 

𝜉−1

𝜉
𝜑4(𝜉) +

4𝜀𝑆

𝜒𝜉
𝜑1(𝜉) = 0,                                                                                                          (3.3) 

 

here, 

 

휀 =
𝐸

ℏ𝑐
, 𝑀 =

2𝑚𝑐

ℏ
− 2𝜛𝛼, 𝑆 =

𝑠

𝛼
, 

 

𝜑1(𝜉) = 𝜓1(𝜉) + 𝜓4(𝜉), 𝜑2(𝜉) = 𝜓1(𝜉) − 𝜓4(𝜉),   

𝜑3(𝜉) = 𝜓2(𝜉) − 𝜓3(𝜉), 𝜑4(𝜉) = 𝜓2(𝜉) + 𝜓3(𝜉).   

 

We can solve the equation system in Eq. (3.3) and obtain the following wave equation, 

 

𝜕𝜉
2𝜑1(𝜉) + (

3

𝜉
−

1

𝜉−1
) 𝜕𝜉𝜑1(𝜉) + (𝜂 −

𝜒2

2𝜉
+

𝜅

𝜉2 −
1

𝜉(𝜉−1)
) 𝜑1(𝜉) = 0,                                          (3.4)      

here, 

 

𝜂 =
𝜒2

4
(1 −

𝑀2

𝜀2
) , 𝜅 = (1 +

𝜒2

4
− 4𝑆). 

 

For an ansatz, 𝜑1(𝜉) = 𝜉−1+√1−𝜅𝑒√−𝜂𝜉𝜑(𝜉), the Eq. (3.4) can be reduced into solvable form. Solution 
function of the wave equation for the unknown function 𝜑(𝜉) is obtained in terms of confluent Heun function 
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as, 𝜑(𝜉) = 𝑁𝜉−𝛽𝐻𝐶(𝛼1, −𝛽, 𝛾, 𝛿, 𝜆, 𝜉), in which 𝑁 is the normalization constant, and the parameters are 
obtained as the following, 

 

𝛼1 = 2√−𝜂, 𝛽 = 2√1 − 𝜅, 𝛾 = −2, 𝛿 = −
𝜒2

2
, 𝜆 = 1 +

𝜒2

2
. 

 

This solution function can be polynomial of degree 𝑛 if (𝑛 + 1 +
𝛽+𝛾

2
) 𝛼1 = −𝛿 (necessary condition) holds 

[20]. This condition gives to the quantization condition for the formation of the system in question. Therefore, 
we can obtain the following energy spectrum, 

 

𝐸𝑛,𝑠 = ±2(𝑚𝑐2 − Ωℏ𝛼)
√

1 −
𝜒2

4[𝑛2−2𝑛√4𝑆2−
𝜒2

4
−4𝑆2]

, 𝜒 =
𝑒2

4𝜋𝜖0ℏ𝑐
, (𝑛 = 1,2,3..) ,                        (3.5) 

in wnich 𝑛 is the radial quantum number. This energy spectrum depends on both angular velocity of the rotating 
frame and angular deficit parameter of the geometric background. Via power series expansion method applied 
to Eq. (3.5) we obtain the following energy expression that gives the energy shift in the ground state (𝑛 = 1) 
energy level of an 𝑜 − 𝑃𝑠 system (see also ref. [20]), 

 

𝐸1,1 ≈ (𝑚𝑐2 − Ωℏ𝛼)𝜒2 [
1−𝛼

(2−𝛼)2 −
𝜒2

64
(1 −

2𝛼−1

(2−𝛼)4
) +

𝜒4

2048
(3 −

𝛼6(4−12𝛼+12𝛼2−𝛼3)

(2−𝛼)6
)].                  (3.6) 

 
Here, it can be easily shown that the shift in the ground state binding energy level of the 𝑜 − 𝑃𝑠 vanishes 
when 𝛼 = 1 and Ω = 0. In Eq. (3.6) it is also clear that the shift in the ground state energy value of the 𝑜 −
𝑃𝑠 decreases as the Ω increases.For an 𝑝 − 𝑃𝑠 the energy spectrum in Eq. (3.5) can be written as the 
following form, 
 
 

𝐸𝑛,0 ≈ 2(𝑚𝑐2 − Ωℏ𝛼) [1 −
𝜒2

8𝑛2
(1 −

15𝜒2

16𝑛2 +
105𝜒4

128𝑛4
) − 𝑖

𝜒3

8𝑛3
(1 −

7𝜒2

8𝑛2
)].                                       (3.7) 

 

In Eq. (3.7), the first term gives totatl rest mass energy of the particles, the second term gives the binding 
energy values and the latest term (imaginary) gives the decaytime (𝜏𝑛 ∝ 𝐼𝑚[

ℏ

𝐸𝑛
]) of the damping modes. 

Therefore, our results show that it can be possible to tune both binding energy and decaytime of such systems 
by adjusting the value of Ω whether 𝛼 = 1 or not. In ref. [16], it can be seen that all of these results can be 
adapted to exciton (electron-hole) systems in a monolayer medium. 

 

4. Conclusion and discussions 

In this research, we have investigated the effects of uniformly rotating frame on the energy of an electron-
antielectron pair interacting via an attractive Coulomb potential. In addition to this, to analyze the effects of 
spacetime topology on such a composite system the geometric background has been considered as 2 +  1 
dimensional topological defect-generated geometric background. In order to arrive at a non-perturbative 
energy spectrum for such a system, we have solved the generalized form of a fully-covariant two-body Dirac 
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equation that derived from quantum electrodynamics with the help of action principle. By considering the 
center of mass of the particles is rest at the spatial origin of the geometric background, we have obtained a 
matrix equation, resulting an exactly solvable wave equation. We have found the solution function of this wave 
equation and have arrived at an energy spectrum in closed-form. This energy spectrum has shown that binding 
energy and decaytime of the 𝑃𝑠 like purely leptonic composite structures depend on the angular velocity 
(uniform) and angular deficit parameter of the geometric background. Our results have shown that the 
information about the angular deficit in the geometric background is carried by the spin couplings of the 
particles. For an 𝑜 − 𝑃𝑠 system, our results have shown that the angular deficit in the background causes a 
screening effect between the particles, since the magnitude of the binging energy of such a system decreases 
as the value of the angular deficit parameter closes to zero (but it cannot be zero) when angular velocity of the 
rotating frame is zero. Then, we have adapted the obtained results to a 𝑝 − 𝑃𝑠. In this case (see Eq. (3.7)), the 
results have shown that the decaytime of the damping modes decreases as the value of angular deficit parameter 
closes to zero when Ω ≠ 0. We have also obtained that the decaytime of the damping modes of such a spinless 
composite system increases as the value of the angular velocity increases for a fixed value of the angular deficit 
parameter. Therefore, our results have shown that it can be possible to tune both binding energy and decaytime 
of such systems by adjusting the angular velocity of the rotating frame, whether the geometric background is 
flat or not, in principle. Also, we think that our results may provide a suitable basis for several novel 
applications of the 𝑃𝑠 and exciton systems, such as positronium annihilation lifetime spectroscopy studies, 
𝑝 − 𝑃𝑠 based gamma-ray laser researches and exciton based energy storage investigations [16].
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