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ÖNSÖZ 

 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin 

Sempozyumu’nun ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi ve 

Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

Sizleri, yılın en güzel döneminde, dünyanın en güzel şehirlerinden biri, Akdeniz’in kalbi 

Mersin’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Bu yıl “Her Yönüyle Mersin” teması ile 

bir araya geldiğimiz bilgi şölenimizde, Akdeniz’in incisi Mersinimizi, kırsalından kent 

merkezine, bütün yönleriyle akademik açıdan ele aldık. Tabi ki bu sizlerin etkin katılım ve 

destekleriyle mümkün oldu.  

Mersin ve yöresi ile ilgili, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan 

sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve arkeolojiye, sosyolojik yapıdan spor ve sanata, 

doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların 

bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması bu bilgi şöleninin temel amacıdır. Ulusal ve 

uluslararası bilim otoritelerinin ilgi ve dikkatlerini Mersin üzerine çekerek; ilimize dair her türlü 

konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, temel somut hedeflerindendir.  

Sahip olduğunuz her türlü bilimsel bilgi birikimini, Mersin’in eşsiz tarihsel, doğal, 

toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için ve 

katkı - katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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10:00 AÇILIŞ KONSERİ: MEHMET GÜNAY ESER 

10:30 AÇILIŞ KONFERANSI: PROF. DR. ALİ ÇAĞLAR 

12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 

  

 

1 Kasım 2018 2 Kasım 2018 3 Kasım 2018 

1. Oturum 

1 Kasım 2018 / 13:30-

15:00 

4. Oturum 

2 Kasım 2018 / 8:30-10:00 

9. Oturum 

3 Kasım 2018 / 08:30-10:00 

2. Oturum 

1 Kasım 2018 / 15:15-

16:45 

5. Oturum 

2 Kasım 2018 / 10:15-

11:45 

SİLİFKE’YE HAREKET - 

10:00 

3. Oturum 

1 Kasım 2018 / 17:00-

18:30 

 

ÖĞLE YEMEĞİ - 12:00 – 

13:30 

KAPANIŞ OTURUMU- 

SİLİFKE - 11:00 

GALA YEMEĞİ - 19:00 6. Oturum 

2 Kasım 2018 / 13:30-

15:00 

ÖĞLE YEMEĞİ - 12:00 – 

13:30 

 7. Oturum 

15:15-16:45 

SİLİFKE GEZİSİ: Silifke 

Merkez, Zeus Tapınağı, 

Atatürk Evi, Ayatekla 

Kilisesi, Silifke Kalesi, 

Uzuncaburç Antik Kenti, 

Cambazlı Kilisesi, Astım 

Mağarası, Narlıkuyu Müzesi 

Not: Hava şartlarına ve zaman 

durumuna bağlı olarak gezi 

programında revizyon 

yapılabilir. 

8. Oturum 

2 Kasım 2018 / 17:00-

18:30 

AKŞAM YEMEĞİ - 19:00 

 

 

Sempozyum Sekretaryası: 
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Arş. Gör. Burak ŞAHİN – 0536 577 21 37 

Arş. Gör. Bilge Deniz ÇATAK - 0505 888 51 51  

Arş. Gör. Münevver ARIKAN – 0507 524 16 06 

Teknik Ekip: 

Öğr. Gör. Erdoğan UYSAL 

Bilgisayar İşletmeni Beşir İSTEMİ 

 

E-posta: mersinsempozyumu@gmail.com  

Sempozyum Mekânı: Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin. 

Sempozyum Web Adresi: https://www.mersinakademi.com.tr/ 

https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr 

 

 

mailto:mersinsempozyumu@gmail.com
https://www.mersinakademi.com.tr/
https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/
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Destinasyon İmajının Davranışsal Niyete Etkisinin Yerli Turistler 

Açısından Araştırılması: Mersin Örneği 

Ozan GÜLER 

Sercan BENLİ1 

Cansu TOR KADIOĞLU** 

 

Özet 

Destinasyonlar ve turizm birbirinden ayrılamaz. Destinasyonlar, sunduğu birincil ve 

destekleyici unsurlar ile turizmi beslemektedir. Öte yandan turizm, destinasyonların çekim 

unsurlarını zenginleştirerek, sağladığı ve doğrudan ve dolaylı ekonomik ve sosyal etkiler ile 

destinasyonlara önemli katkılar sağlamaktadır. Bu noktada destinasyon imajı yerli ve yabancı 

turistlerin destinasyon tercihlerinde ve bu destinasyonlar ile ilgili olumlu düşünce yayma, 

tavsiye etme ve tekrar ziyaret eğilimlerinde önemli rol oynar. Alanyazında gerçekleştirilen imaj 

ve davranışsal eğilim araştırmalarının büyük çoğunluğu yabancı turistlerden ya da yaşadığı 

yerin dışında başka bir destinasyona yönelik imaj konusu ile ilgili olarak yerli turistlerden 

toplanan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ise yerli turistlerin içinde yaşadıkları 

destinasyonun imajı ile bu destinasyonda tatil yapma ve sadakat eğilimi arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktadır. Bir destinasyon kendi yerli halkı tarafından ziyaret edilmeye değer 

bulunmuyorsa, başkaları neden gelsin ki sorusundan hareketle gerçekleştirilen bu araştırma 

hem teorik hem de uygulamaya yönelik bir dizi umut verici sonuç ortaya koyma potansiyeline 

sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon tercihi, destinasyon imajı, davranışsal niyet, turizm, 

Mersin. 

 

Examining the Effect of Destination Image on the Behavioral 

Intention in Terms of Local Tourists: Case of Mersin 

Abstract 

Destinations and tourism cannot be distinguished from each other. Destinations feed tourism 

with the variety of primary and supporting attractiveness. On the other hand tourism, by 

enriching the attractiveness of the destinations, provides significant contributions through direct 
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***Öğr. Gör., Toros Üniversitesi, cansutor@hotmail.com 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
24 

and indirect economic, social and environmental impacts. At this point, destination image plays 

a crucial role in the tourists' destination preferences and behavioral intentions such as positive 

word of mouth, recommending and revisit intentions. The vast majority of research in the 

literature on destination image and behavioral intention has been carried out either by the data 

obtained from foreign tourists or the locals towards apart from their local destination. However, 

this study investigates the relationship between the destination image and the behavioral 

intentions in which they live permanently, that is Mersin. From the starting point of the question 

that “if a destination is not seem to worth visiting by its own locals, how we can promote 

outsiders to visit us? this study has promising theoretical and practical implications.   

Keywords: Destination preference, destination image, behavioral intentions, tourism, Mersin. 

 

Giriş 

Destinasyon imajı çalışmaları 1970 yılından günümüze, popülaritesi artan bir turizm 

araştırma alanıdır (Maden vd., 2012: 107). Bilgi teknolojileri sayesinde, destinasyon imajı 

konusunun alan yazında dikkat çeken, önemi kavranmış ve araştırmaya devam edilen bir konu 

olduğu gözlenmektedir. Son yirmi yılda yapılan araştırmalar imajın turistlerin destinasyon 

seçme sürecini anlamasında değerli bir kavram olduğunu göstermektedir (Bolan ve Williams, 

2008: 383). Turistlerin destinasyon seçimlerinde etkili bir faktör olan destinasyon imajı; 

destinasyonun sahip olduğu çekicilikler, turistlerin motivasyonları ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasının bir bütünüdür (Lubbe, 1998: 21; Marine-Roig ve Clavé, 2016: 201). Bu açıdan 

destinasyon imajı, turizmin sürekliliği açısından önemli bir yere sahiptir. Turistik bölgeye 

ilişkin güçlü ve olumlu bir destinasyon imajı oluşturma, destinasyon seçiminde büyük önem 

taşımakla birlikte (Moutinho, 1984: 8; Woodside ve Lysonski, 1989: 9; İlban vd., 2008:107), 

destinasyon imajının turistlerin tüketim sonrası karar verme davranışı açısından da etkili olduğu 

bilinmektedir (Bigne vd., 2001: 609). Yakın akraba, eş, dost ve tanıdıkların destinasyonla ilgili 

yorumları bir destinasyonun tatil yeri olarak seçiminde son derece önemlidir (İnan vd., 2011: 

488; Kaşlı ve Yılmazdoğan, 2012: 200).  

Destinasyon imajı ve davranışsal niyet değişkenleri arasındaki ilişkiye yönelik 

gerçekleştirilen alan yazın incelemesi sonucunda, çoğunlukla yabancı turistlerin 

destinasyonlara yönelik algıladıkları imaj ve davranışsal niyetin ele alındığı görülmektedir 

(Wang ve Hsu, 2010; Lee ve Xie, 2011; Qirici ve Nene, 2011; Cheng ve Lu, 2012; Assaker vd., 

2013; Molina vd., 2013; Tavitiyaman ve Qu, 2013; Kock, Josiassen ve Assaf, 2016). Bu 

araştırmada ise, ‘bir destinasyon önce kendi yerli halkı tarafından ziyaret edilmeye değer 

bulunmalı ki, dışarıdan başkaları için bir çekim noktası olarak görülebilsin” bakış açısından 
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hareketle yola çıkılmış ve araştırmanın hedef kitlesi Mersin’de yaşayan yerli halk olarak 

belirlenmiştir. Gerçekleştirilen betimleyici ve çok değişkenli istatistiksel analizler çerçevesinde 

yerli halkın yaşadıkları destinasyon imajını hangi boyutlarda algıladıkları ve bu boyutlar 

içerisinden hangilerinin destinasyonu başkalarına tavsiye etme ve tekrar ziyaret etmede anlamlı 

etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. 

1.Kavramsal Çerçeve ve Alanyazın Taraması 

1.1.Teorik Arka Planı  

Destinasyon imajı, tanımsal olarak tüketici odaklı bir kavramdır. Ziyaretçilerin zihninde 

olumlu bir destinasyon imajının oluşmasında hangi unsurların önem taşıdığı araştırıldığında; 

çekicilikler, ulaşılabilirlik, turizm paydaşları, doğal güzellikler, iklim vb. unsurları ön plana 

çıkmıştır (Enright ve Newton, 2004: 781).  Destinasyon imajı, Gunn (1972: 21) tarafından çok 

özet ancak kapsayıcı bir yaklaşımla “bir yer hakkındaki kişisel tercihlerin göstergesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Kotler (1994: 223) destinasyon imajını “kişinin destinasyon hakkında sahip 

olduğu inanışların, fikirlerin, duyguların, beklentilerin ve izlenimlerin açık sonuçlarıdır” 

şeklinde tanımlarken; Baloğlu ve McCleary’nin (1999: 872) “bir nesne ya da destinasyon 

hakkında bireyin zihinsel bilgi gösterimi (inanç), duygu ve küresel izleniminden oluşan bir 

tutum yapısı” olarak ifade etmiştir. 

Destinasyon imajını oluşturan alt boyutların belirlenmesi, turist memnuniyetine olan 

etkilerin ölçülmesinde ve destinasyonların sahip olduğu pazar paylarının artırılmasında büyük 

rol oynamaktadır. Bu sebeple, araştırmacılar tarafından kişinin destinasyon imaj algısının 

oluşmasında rol oynayan faktörler belirlenmeye çalışılmış ve imajın boyutları belirlenmiştir. 

Alan yazın incelendiğinde, yapılan çalışmalarda destinasyon imajının farklı boyutlar 

kapsamında ele alındığı görülmektedir. İlgili çalışmalar ve ele alınan boyutlar Tablo 1’de yer 

almaktadır.  

Tablo 1. Alan Yazında Destinasyon İmajı Boyutları 

Çalışmanın Yazaları Boyut Sayısı Boyut İsimleri 

Batra ve Athola (1990) Tek Boyut Duygusal İmaj 

Prayag (2009) Tek Boyut Bilişsel İmaj 
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Pocock ve Hudson (1978) 
Baloğlu ve McCleary, 1999 
Beerli ve Martin, 2004 
Echtner ve Ritchie, 1991 
Echtner ve Ritchie, 1993 
Pikkemaat, 2004 
Yaraşlı, 2007 
Huang, 2009 
Wang ve Hsu, 2010 
Maden vd., 2012 
Lee, Kang, Reisinger ve Kim, 2012 
Molina, Jamilena ve Garcia, 2013 

İki Boyut 
Bilişsel İmaj 
Duygusal İmaj 

Tasci, Gartner ve Cavusgil (2007) 
Üç Boyut 

Bilişsel Boyut (Cognitive) 
Duygusal Boyut (Affective) 
Çaba Boyutu (Conative) 

Hosany, Ekinci ve Uysal (2007) 

Üç Boyut 
Duygusal (Affective) 
Fiziksel Atmosfer (Physical Atmosphere) 
Erişilebilirlik (Accessibility) 

Cheng ve Lu (2012) 
Üç Boyut 

Doğal Kaynaklar (Natural Resources) 
Deniz Faaliyetleri (Ocean Leisure) 
Gelenekler (Customs) 

Araştırma kapsamında yer verilen diğer değişken davranışsal niyettir. Destinasyon 

sadakati ve davranışsal niyet kavramı ve özellikleri Zeithalm, Berry ve Parasuraman (1996) 

çalışmaları temel alınarak incelenmektedir. Zeithalm vd. (1996: 38) yaptıkları çalışmada 

davranışsal niyetin boyutlarını tekrar ziyaret, tavsiye etme, önerme ve daha fazla ödeme olarak 

ele almışlardır. Davranışsal niyetler ile ilgili yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; Cronin, 

Brady ve Hult’ın (2000: 203) davranışsal niyeti üç madde ile ele aldığı görülmüştür. Bunlar; 

işletmeye sadık kalma, işletmeyi başkalarına tavsiye etme ve işletmede daha fazla para harcama 

maddeleridir. İncelenen çalışmalar ışığında davranışsal niyetin daha çok yeniden satın alma ve 

başkalarına önerme yönlerine odaklanıldığı söylenebilir (Chen, 2008: 714; Varki ve Colgate, 

2009: 237). 

1.2.Destinasyon İmajı ve Davranışsal Niyet Arasındaki İlişki 

Alan yazında destinasyon imajı ve davranışsal niyet değişkenlerinin kullanıldığı bir çok 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmı doğrudan destinasyon imajı ile davranışsal niyet 

arasındaki ilişkiyi incelerken (Chon, 1990; Baloglu, 1999; Bigne vd., 2001; Chen ve Tsai, 2007; 

Ekinci vd., 2007; Lee, 2009; Prayag, 2009; Jalilvand vd., 2012; Tavitiyaman ve Qu, 2013; 

Zhang vd., 2014; Yıldız ve Kılıç, 2016; Kock, Josiassen ve Assaf, 2016), bir kısmı ise algılanan 

destinasyon imajının, kalite, değer ve memnuniyet değişkenleri ile ilişkisi aracılığıyla 

davranışsal niyete etkisini araştırmıştır (Chen ve Tsai, 2007; Wang ve Hsu, 2010; Lee ve Xie, 

2011; Qirici ve Nene, 2011; Cheng ve Lu, 2012; Assaker vd., 2013; Uğur ve Gökkaya, 2018). 
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Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde Chen ve Tsai (2007) tarafından yapılan 

çalışmada, destinasyon imajının davranışsal niyetler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu 

ortaya konmuştur. Ek olarak olumlu destinasyon imajın algısının, kalite, değer ve memnuniyet 

değişkenlerini yükseltici bir etkiye sahip olduğu ileri sürülmüştür. Molina, Gómez ve Martin- 

Consuegra (2010)  İspanya’daki 1252 yerli turist ile yaptığı görüşmede pozitif destinasyon 

özellikleri ve broşürlerle yansıtılan imaj değişkenlerini incelemiştir. Broşür imajı bağımlı 

değişken olarak değerlendirmiş ve konaklama kalitesi, spor faaliyetleri ve farklı 

müşteriler/kültürler bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Broşürlerin şehrin destinasyon 

rotasına alınmasında önemli rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Lee ve Xie (2011) yaptıkları çalışmada bilişsel imaj boyutunu; doğal çevre, yapay çevre, 

çevresel sosyal duyarlılık ve yerel halk olmak üzere dört alt boyutta ele almıştır. Bununla 

birlikte, destinasyon kimliği değişkenini ise yeterlilik, heyecan, çok yönlülük ve sağlamlık 

olmak üzere yine dört boyutta ele almıştır. Davranışsal niyet değişkeni ise ağızdan kulağa 

önerme niyeti ve daha fazlasını ödeyebilme niyeti şeklinde iki boyutta incelenmiştir. 

Çalışmada, belirtilen değişkenlerin alt boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre; 

bilişsel imaj boyutlarından yerel halk, destinasyon kimliği alt boyunlarından yeterlilik, heyecan 

ve çok yönlülük boyutlarını olumlu yönde etkilemektedir. Doğal çevre değişkeni heyacan, çok 

yönlülük ve sağlamlık değişkenlerini; çevresel sosyal duyarlılık değişkeni çok yönlülük ve 

yeterlilik değişkenlerini; yapay çevre değişkeni heyecan ve yeterlilik değişkenlerini olumlu 

yönde, anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bilişsel destinasyon imajı dğrultusunda ortaya çıkan 

destinasyon kimliği değişkeninin davranışsal niyet üzerindeki etkisi ise iki alt boyut göz önünde 

bulundurularak incelenmiştir. Buna göre; davranışsal niyetin alt boyutu olan ağızdan kulağa 

önerme niyeti ile destinasyon kimliğinin alt boyutlarından heyecan, çok yönlülük ve yeterlilik 

boyutları ile olumlu yönde anlamlı ilişki içindedir. Davranışsal niyetin diğer alt boyutu olan 

daha fazlasını ödeyebilme niyeti ile destinasyon kimliğinin alt boyutlarından çok yönlülük ve 

yeterlilik boyutları ile olumlu yönde anlamlı ilişki içindedir. Molina vd. (2013) destinasyon 

imajını bilişsel ve duygusal olmak üzere iki boyutta ele almışlardır. Bilişsel ve duygusal imajın, 

destinasyonu başkalarına tavsiye etme niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Tavitiyaman ve Qu (2013) tarafından yapılan çalışmada, 280 kişi ile yüz yüze 

görüşme yapılmıştır. Tayland’daki gezginlerin algıladığı destinasyon imajı ve davranışsal niyet 

incelenirken, algılanan riskin de aracılık etkisi araştırılmıştır. Çalışma bulgularına göre, 

Tayland’ın seks endüstrisi ve AIDS ile anılıyor olması, negatif bir etki yaratmaktadır. Buna ek 

olarak Sars virüsü riski ve Tsunami riski de turistlerin bu destinasyondan uzaklaşmasına 
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sebebiyet vermektedir. Tayland’ın medikal turizmine vurgu yapılmasının algılanan destinasyon 

imajını olumlu yönde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Kock, Josiassen ve Assaf (2016), Almanya ve İspanya’nın algılanan destinasyon 

imajına yönelik yaptıkları çalışmada, 337 kişi ile görüşme yapmışlardır. Bu çalışmada Almanya 

ve İspanya’nın algılanan destinasyon imajına yönelik sorular yöneltilmiş ve algılanan 

destinasyon imajının turistlerin tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye davranışı üzerinde olumlu etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yıldız ve Kılıç (2016), yerli turistlerin Kapadokya ile ilgili 

destinasyon imajının, yeniden ziyaret etme niyetine olan etkisini araştırmışlardır. Altyapı 

boyutları, turistik çekim unsurları ve rehberlik hizmetlerinin en önemli etkenler olduğunu 

saptanmıştır. Uğur, Gökkaya ve Acar (2018), 277 yerli turist örnekleminde Safranbolu’nun 

destinasyon imajını araştırdıkları çalışmalarında; lokum, safran çiçeği, doğal güzellikler, iklim, 

tarihi kültürel yapılar ve yerel halkın davranışlarının olumlu algılanan unsurlar olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Ek olarak algılanan hizmet kalitesi ile turistlerin bölgeyi yeniden ziyaret etme 

davranışı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu örneklerden hareketle, destinasyon 

imajının bireylerin davranışsal niyetlerine anlamlı ve olumlu bir etkisinin olduğu görülerek 

aşağıdaki hipotez test bu çalışmanın örneklemi çerçevesinde tekrar test edilmiştir. 

Hipotez 1. Algılanan destinasyon imajının katılımcıların davranışsal niyetleri üzerinde 

olumlu yönde ve anlamlı etkisi vardır. 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 

Bu çalışmanın amacı, Mersin’de ikamet eden ve yine Mersin’de son bir yıl içerisinde 

tatil yapmış kişilerin gözünden Mersin’in bilişsel destinasyon imajı ve Mersin’de tatile yönelik 

davranışsal niyet değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu kapsamda katılımcıların 

destinasyon imajı algılarının nasıl boyutlandığını ve bu boyutların Mersin’i çevrelerine tavsiye 

etmesine ve tekrar tatil yapma niyetlerine nasıl bir etkisinin olduğu incelenmiştir. Belirtilen bu 

amaçlar doğrultusunda ortaya çıkan sorular araştırmanın alanyazın kısmı ile desteklenmiştir. 

İncelenmek istenen sorular şu şekildedir; 

1.Yerli turistlerin Mersin’in şehir imajı ve turizm imajı hakkındaki görüşleri nedir?  

2.Yerli turistler Mersin’in destinasyon imajını kaç boyut altında algılamaktadır? 

3.Algılanan destinasyon imajı boyutları ile davranışsal niyet arasında ilişki var mıdır? 

4.Algılanan destinasyon imajı boyutlarından hangileri yerli turistlerin davranışsal 

niyetleri üzerinde anlamlı etkiye sahiptir? 

2.2.Evren ve Örneklem Seçimi 
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Araştırmanın evreni Mersin’de tatil yapan tüm turistlerden oluşmaktadır. Araştırma 

evrenini ise son bir yıl içinde Mersin’de tatil yapan yerli turistler oluşmaktadır. Bu doğrultuda 

kolayda örnekleme yöntemine göre yüz yüze gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda 150 

katılımcıya ulaşılmıştır.  

2.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yerli 

turistin Mersin’in imajına yönelik algısını ölçmeye dönük ifadeler yer almaktadır. Ölçek, Chi 

ve Qu (2008) tarafından gerçekleştirilmiş ve 37 maddeden oluşturulmuştur. Bu ölçek anket 

formunda ‘Çok Kötü’ (1), ‘Çok İyi’ (5) şeklinde 5’li Likert ölçeğine göre düzenlenmiştir. 

Ayrıca araştırmaya katılanların herhangi bir madde ile ilgili bilgi sahibi olmamaları ihtimaline 

karşın ‘Fikrim Yok’ (0) seçeneği de ölçeğe dahil edilmiştir. Bununla birlikte ölçekte yer alan 

ifadeler arasında Mersin’in özellikleri arasında yer almayan (Termal kaynaklar, tramvay sistemi 

gibi) ifadeler ölçekten çıkarılmış ve ifade sayısı 32’ye indirilmiştir. İkinci bölümde turistlerin 

Mersin destinasyonuna yönelik davranışsal niyet düzeyinin ortaya konulmasına yönelik ifadeler 

yer almaktadır. Bu ölçek Zeithaml ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilmiş olup 5’li Likert 

ölçeğine göre ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ (1), ‘Kesinlikle Katılıyorum’ (5) şeklinde 

düzenlenmiştir. Üçüncü bölümde ise demografik sorular yer almaktadır.  

3.Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur. 

Buna göre, katılımcıların %51,3’ünün kadın, çoğunluğun 3000 TL’nin altında gelirinin olduğu, 

katılımcıların büyük çoğunluğunun 39 yaş veya altında, %54,7’sinin 9 yılın üzerinde bir süredir 

Mersin’de ikamet ettikleri, çoğunluğun lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim gördükleri, 

medeni durumun ise neredeyse yarı yarıya olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n= 150) 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 

Cinsiyet   Yaş grubu   

Kadın  77 51,3 29 yaş ve altı 54 36,0 

Erkek 72 48,0 30-39 yaş arası 56 37,3 

Eksik Veri 1 0,7 40-49 yaş arası 25 16,7 

Gelir   50-59 yaş arası 13 8,7 

1000 TL ve altı 17 11,3 60 yaş ve üzeri 1 0,7 

1001-1500 TL 9 6,0 Eksik Veri 1 0,7 

1501-2000 TL 22 14,7 Eğitim seviyesi   

2001-2500 TL 21 14,0 İlkokul 3 2,0 

2501-3000 TL 23 15,3 Ortaokul 4 2,7 

3001-3500 TL 17 11,3 Lise 36 24,0 

3501-4000 TL 10 6,7 Ön Lisans-2 yıl 23 15,3 

4001-4500 TL 11 7,3 Lisans-4 yıl 62 41,3 

4501 TL ve üstü 18 12,0 Yüksek Lisans 16 10,7 
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Eksik Veri 2 1,3 Doktora 4 2,7 

Mersin’de Yaşam Süresi   Eksik Veri 2 1,3 

1-3 yıl 14 9,3 Medeni durum   

4-6 yıl 22 14,7 Evli 73 48,7 

7-9 yıl 30 20,0 Bekar 70 46,7 

10 yıl ve üzeri 82 54,7 Eksik Veri 7 4,7 

Eksik Veri 2 1,3    

Katılımcıların Mersin’e yönelik genel şehir imajı ve turizm imajı algılarına yönelik 

önem dereceleri incelendiğinde; katılımcıların şehrin sahip olduğu imajına yönelik düşünceleri 

iyiye yakınken (3,6333), şehrin turizm imajına yönelik düşüncelerinin daha düşük bir seviyede 

(3,0667) olduğu görülmektedir (Tablo 3). Buradan hareketle, katılımcıların Mersin’i şehir 

olarak daha iyi gördükleri; ancak buna kıyasla, bir turizm şehri olarak görmedikleri ortaya 

çıkmıştır. Yani katılımcılar Mersin’i iyi bir şehir olarak görürken turizm açısından yeterli 

olmadığını düşünmektedirler.  

 

Tablo 3. Katılımcıların Genel Şehir İmajı ve Turizm İmajı Algılarının Önem Dereceleri 
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Mersin’in gözümdeki genel 

şehir imajı 
3,6333 

7 4,7 15 10,0 28 18,7 71 47,3 28 18,7 1 0,7 

Mersin’in gözümdeki genel 

turizm imajı 
3,0667 

14 9,3 37 24,7 39 26,0 45 30,0 15 10,0 - - 

Araştırma kapsamında destinasyon imajı ölçeğine uygulanan faktör analizine geçmeden 

önce ölçeklere yönelik güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan iki 

ölçeğin güvenirlik analizi sonuçları doğrultusunda; 32 maddeden oluşan destinasyon imajı 

ölçeğinin madde-bütün korelasyonlarının 0,263-0,619 arasında değiştiği ve çoklu açıklayıcılık 

(R2) katsayılarının ise 0,455-0,748 aralığında ve Cronbach Alfa değerinin 0,912 olduğu tespit 

edilmiştir. Beş maddeden meydana gelen davranışsal niyet ölçeğinin Alfa değeri 0,906 ve 

katsayı aralıkları sırasıyla 0,601-0,868 ve 0,369-0,817 olarak gerçekleşmektedir. Madde toplam 

korelasyonların +0,250’den büyük olması (Kalaycı, 2010: 412) ve çoklu R2 değerlerinin 0-1 

arasında olmakla birlikte 1’e yaklaşması istenirken 0,300’den küçük olmaması istenen bir 

durumdur (Alpar, 2012: 391). Dolayısıyla, bir maddenin madde-toplam korelasyon katsayısı 

çok düşük ise o sorunun ölçme aracında gereksiz bir soru olduğu ve ölçekten çıkarılması 

gerektiği yorumu yapılabilir (Özdamar, 2011: 610; Alpar, 2012: 489). Yalnız, davranışsal niyet 

ölçeğinde bir maddenin (2. Mersin tatil için benim açımdan öncelikli şehirler arasındadır.) 

silindiğinde güvenilirlik katsayısında kayda değer bir artışın yaşanmasından dolayı ilgili madde 
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veri setinden çıkarılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucu, her iki ölçeğin de yüksek derecede 

güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Mooi ve Sarstedt, 2011: 221; Özdamar, 2011: 605; 

Kalaycı, 2012: 405). Destinasyon imajı ölçeğinin örneklem yeterlilik testinin sonucu olan 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,816 ve faktör analizi yapılmasının uygunluğunu ölçen 

Bartlett Küresellik testinin sonucu 2197,682 (p<0,001) olarak bulgulanmıştır. Her iki test 

sonucu dikkate alındığında destiansyon imajı ölçeğine açıklayıcı faktör analizi yapılmasının 

uygun olacağı belirlenmiştir. 

Araştırmada destinasyon imajı ve davranışsal niyet ölçeklerine faktör analizi 

yapılmıştır. Herhangi bir maddenin bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az 0,300 

yüke sahip olmasına, bununla birlikte 0,500’ün üzerindeki ağırlıkların iyi, 0,700’ün üzerindeki 

değerlerin ise çok iyi kabul edildiği (Hair ve diğ., 2010: 117), bir faktörün en az 3 maddeden 

oluşmasına (Şencan, 2005: 362), binişik madde durumunda iki faktör arasındaki yük farkının 

en az 0,100 düzeyinde olmasına (Çokluk ve diğ., 2012: 233) ve Varimax dönüşümü 

uygulanmasına karar verilmiştir.  Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda Tablo 4’e 

ulaşılmıştır. 
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Tablo 4. Destinasyon İmajı Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Yük Öz Değeri A. Varyans Ortalama Alfa 

I. Turistik Tesis Çeşitliliği (4 Madde)  

8,614 29,704 

3,6298 

0,831 

20.Alışveriş olanaklarının çeşitliliği ,821 3,5581 

21.Konaklama imkanlarının çeşitliliği ,751 3,2248 

18.Restoran çeşitliliği ,738 3,6977 

19.Mutfak kültürü çeşitliliği ,727 4,0388 

II. Sosyal Olanaklar (4 Madde)  

3,264 11,255 

3,1182 

0,846 

11.Kültürel etkinliklerin çekiciliği ,844 3,2403 

13.Eğlence çeşitliliği ,758 3,0388 

12.Gece hayatı ,718 2,8992 

10.Gösteri ve sergilerin çeşitliliği ,707 3,2946 

III. Çevresel Unsurlar (3 Madde)  

2,258 7,785 

2,9587 

0,862 
1.Güvenlik                                            ,856 2,9845 

2.Çevre temizliği ,849 2,9690 

3.Sakinlik ,805 2,9225 

IV. Doğal Kaynaklar (5 Madde)  

1,918 6,615 

3,9163 

0,818 

7.Su kaynakları (Şelale, akarsu) ,829 3,9070 

8.Manzaraların etkileyiciliği ,815 4,0543 

9.Mağara ve yeraltı oluşumları ,576 4,0388 

6.Park, bahçe ve yeşil alanlar ,536 3,6047 

5.Doğal güzellikler ,533 3,9767 

V. Ulaşım Olanakları (4 Madde)  

1,744 6,014 

2,8178 

0,853 

24.Şehre dışarıdan ulaşım kolaylığı ,883 3,3798 

25.Şehir içi ulaşım kolaylığı ,843 3,2481 

23.Otopark imkânı ,701 2,4496 

22.Trafik düzeni ,565 2,1938 

VI. Rekreatif Faaliyetler (3 Madde)  

1,232 4,247 

2,7984 

0,844 
27.Doğa sporlarının çeşitliliği ,871 2,8295 

26.Su sporlarının çeşitliliği ,800 2,7442 

28.Rekreasyon (boş zaman) aktivitelerinin çeşitliliği ,674 2,8217 

VII. Fiyatlar (3 Madde)  

1,158 3,991 

3,3540 

0,832 

30.Konaklama fiyatlarının uygunluğu ,829 3,1860 

31.Diğer faaliyetlerden kaynaklı fiyatların 

uygunluğu 

,750 3,1395 

29.Yiyecek-içecek fiyatlarının uygunluğu ,720 3,7364 

VIII. Tarihi Kaynaklar (3 Madde)  

1,067 3,678 

3,7984 

0,742 
16.Tarihi kalıntılar ,851 3,9845 

17.Klasik (eski) yapılar-binalar ,755 3,4496 

15.Kendine özgü tarihi ,550 3,9612 

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 73,289 

KMO örneklem yeterliliği: %81,6 ; Bartlett’s küresellik testi: X2: 2197,682,  s.d.: 406, p<0.0001; 
Genel ortalama: 3,2977; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,912 

Araştırmada faktör yük kabul düzeyi 0,500 olarak belirlenerek, bu değerin altında olan 

3 madde (4.İklim, 14.Yerel halkın yardımseverliği, 32.Alışverişte pazarlık imkânı) veri setinden 

çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2009: 124). Analiz sonucunda 29 madde sekiz faktör altında 

toplanmış ve toplam varyansın yaklaşık dörtte üçünü açıklamıştır. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
33 

Davranışsal niyet ölçeğine faktör analizi yapılırken daha önce belirlenen ön koşullar bu 

analizde de göz önünde bulundurulmuştur. Ölçeğin KMO değeri 0,821 ve Bartlett Küresellik 

testi sonucu anlamlı olarak bulgulanmıştır (x²=398,858; p<0,001). Test sonuçlarından hareketle 

örneklemin yeterli olduğu ve ölçeğe açıklayıcı faktör analizinin yapılabileceği yorumu 

yapılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda tüm maddelerin ön koşulları sağladığı 

ve ölçekte bulunan dört maddenin tek bir faktör altında toplandığı saptanmış ve yapı toplam 

varyansın %80’ini açıklamıştır. Ölçeğe ait açıklayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 5’te detaylı 

olarak verilmiştir. 

Tablo 5. Davranışsal Niyet Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Yük 

Öz 

Değeri 

A. 

Varyans Ort. Alfa 

I. Davranışsal Niyet (4 Madde)  

3,219 80,470 

3,6977 

0,918 

4. Mersin’i ziyaret etmeleri için aileme ve arkadaşlarıma öneririm. ,939 3,7597 

3. Mersin hakkında diğer insanlara olumlu şeyler söylerim. ,907 3,7752 

5. Tatil bölgesi için tavsiye isteyen kişilere Mersin’i öneririm. ,902 3,6047 

1. Mersin’in turistik bölgelerinden birinde tekrar tatil yapmak isterim. ,837 3,6512 

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 80,470 

KMO örneklem yeterliliği: %82,1 ; Bartlett’s küresellik testi: X2: 398,858,  s.d.: 6, p<0.0001; 

Genel ortalama: 3,2977; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,918 

Faktör analizi sonucunda davranışsal niyet ölçeğinin katılımcılar tarafından tek bir 

boyut altında değerlendirmişlerdir. Yoğunluklu olarak katılımcıların Mersin’i önerme niyetinde 

oldukları, buna nazaran tekrar ziyaret bağlamında daha düşük bir seviyede olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcıların destinasyon imajı faktörleri ile davranışsal niyet arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları, ortalamaları 

ve standart sapmaları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Destinasyon İmajı Faktörleri ile Davranışsal Niyet Arasındaki 

Korelasyon Analizi 
İfadeler Ortalama Std. Sapma Davranışsal Niyet 
1. Turistik Tesis Çeşitliliği 3,6298 0,86890 0,368** 
2. Sosyal Olanaklar 3,1182 0,97030 0,449** 
3. Çevresel Unsurlar 2,9587 1,08734 0,244** 
4. Doğal Kaynaklar 3,9163 0,77770 0,502** 
5. Ulaşım Olanakları 2,8178 1,04711 0,351** 
6. Rekreatif Faaliyetler 2,7984 1,03113 0,418** 
7. Fiyatlar 3,3540 1,00757 0,494** 
8. Tarihi Kaynaklar 3,7984 0,94043 0,424** 
**p˂0,01 

Tablo 6 incelendiğinde davranışsal niyet değişkeni ile destinasyon imajı faktörlerinden 

sekiz faktör arasında anlamlı ilişkilerin olduğu (p<0,01) ve ilişkilerin 0,244 ile 0,502 arasında 

değiştiği görülmektedir. ‘Doğal Kaynaklar’ faktörü davranışsal niyet değişkeni ile anlamlı en 
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yüksek ilişki değerine sahipken, en düşük anlamlı ilişki değerine ‘Çevresel Unsurlar’ faktörü 

sahiptir. 

Her bir faktörün de davranışsal niyet ile anlamlı ilişki içinde olmasından dolayı 

aralarındaki etki durumlarının incelenebileceğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda 

destinasyon imajının sekiz faktörü ile davranışsal niyet arasında regresyon analizi yapılmıştır. 

Buradaki amaç destinasyon imajının katılımcıların davranışsal niyetleri üzerinde etkili olan 

faktörlerin katkısını tespit etmektir. Tablo 9, yapılan regresyon analizi sonucunu 

göstermektedir. Modelin bir bütün olarak geçerli olduğu sonucundan hareketle (p<0,01), 

modele bağlı olarak bağımlı değişkenin tahmin edilebileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

otokorelasyon olmadığı (D-W:1,724) ve çoklu bağlantı sorunlarının bulunmadığı (en düşük 

tolerans değeri:0,537, en büyük VIF:1,862, en büyük CI:23,275) tespit edilmiştir. D-W 

istatistiğinin 1,5-2,5 aralığında olması (Kalaycı, 2010: 264), tolerans değerinin 0,200’den daha 

büyük olması (Büyüköztürk, 2009, s.100), VIF değerlerinin 10’dan (Alpar, 2012: 390) ve CI 

değerlerinin de 30’dan büyük olmaması (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 36) 

otokorelasyon ve çoklu bağlantı sorununun ortaya çıkmaması bağlamında istenen değer 

aralıklarıdır. Model, katılımcıların genel memnuniyetini %37,1 oranında açıklayabilmektedir. 

Tablo 9.  Destinasyon İmajı Boyutlarının Davranışsal Niyete Etkisi 

 

Standardize 

edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

edilmiş 

katsayılar 
t-değeri 

 

Anlam 

düzeyi 

 

Çoklu bağlantı 

istatistikleri 

β Std. Hata Beta Tolerans VIF CI 

(Sabit) ,526 ,399  1,318 ,190   1,000 

Turistik Tesis Çeşitliliği ,066 ,091 ,061 ,726 ,469 ,707 1,414 8,124 

Sosyal Olanaklar ,161 ,087 ,166 1,849 ,067 ,612 1,633 10,453 

Çevresel Unsurlar ,009 ,073 ,010 ,121 ,904 ,689 1,452 11,215 

Doğal Kaynaklar ,240 ,116 ,197 2,065 ,041 ,537 1,862 14,057 

Ulaşım Olanakları ,094 ,080 ,104 1,173 ,243 ,620 1,614 14,211 

Rekreatif Faaliyetler ,109 ,081 ,119 1,348 ,180 ,630 1,587 14,950 

Fiyatlar ,173 ,085 ,184 2,037 ,044 ,599 1,669 20,028 

Tarihi Kaynaklar ,082 ,089 ,081 ,919 ,360 ,625 1,601 23,275 

Bağımlı değişken: Davranışsal niyet; R: 0,641; R2:0,411; Düzeltilmiş R2: 0,371; D-W: 1,724 

Tablo 9’a göre destinasyon imajı, davranışsal niyete yönde katkıda bulunmaktadır. 

Destinasyon imajının sekiz unsurundan iki tanesi, davranışsal niyet üzerinde etkilidir. Buna 

göre, Mersin’in sahip olduğu doğal kaynaklarda yapılacak bir birimlik iyileştirme, turistlerin 

davranışsal niyet göstermelerinde 0,197 birimlik bir artışın olmasını sağlayabilmektedir. Bir 

diğer açıdan fiyatlama anlamında gerçekleştirilecek bir birimlik iyileştirme turistlerin 

davranışsal niyetlerinde 0,184 birimlik bir artışın olmasını sağlayacaktır. 
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4. Sonuç 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen alan yazın incelemesi ve elde edilen bulgular 

ışığında destinasyon imajı algısı ile davranışsal niyet arasında anlamlı bir ilişkinin görüldüğü 

söylenebilir. Bu bakımdan çalışmanın vardığı sonuç daha önce yapılanlar ile tutarlı bir şekilde 

örtüşmektedir (Chon, 1990; Baloglu, 1999; Bigne vd., 2001; Chen ve Tsai, 2007; Ekinci vd., 

2007; Lee, 2009; Prayag, 2009; Jalilvand vd., 2012; Tavitiyaman ve Qu, 2013; Zhang vd., 2014; 

Yıldız ve Kılıç, 2016; Kock, Josiassen ve Assaf, 2016). 

Yerli halkın şehrin turizm imajı algısı, şehrin genel imajından daha düşük 

bulunmasından hareketle, insanların Mersin’i, bir Alanya, Kuşadası, Kapadokya gibi görmediği 

yorumunda bulunulabilir. Bu durum, turizm gelişimi açısından sorunlu bir durumdur. Bu 

algının düzeltilmesi için destinasyon çekim unsurlarının ivedilikle gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Yerli halkın, şehrin destinasyon imajına yönelik en olumlu algıladığı 3 unsur; 

‘doğal kaynaklar’, ‘tarihi kaynaklar’ ve ‘turistik tesislerin çeşitliliği’ iken en olumsuz algılar, 

‘ulaşım olanakları’ ‘çevresel unsurlar’ ve ‘rekreatif faaliyetlerin çeşitliliği’ olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu doğrultuda yerli halkın Mersin’in destinasyon imajını oluşturan olumlu ve 

olumsuz unsurların farkında olduğu söylenebilir. Bilhassa, ulaşım ve çevresel unsurlara 

duyulan güvensizlik şehrin turizm imajı açısından temel sıkıntı sebepleridir. 

Bireylerin Mersin’de tatil yapma ve başkalarına şehri önerme eğilimlerini etkileyen 

faktörler incelendiğinde 8 faktörden yalnızca 2 tanesinin etkili olması, şehrin destinasyon çekim 

unsurlarının, geleceğe yönelik davranışsal eğilimler açısından yetersiz algılandığını 

göstermektedir. Sonuçlar incelendiğinde Mersin’in ulaşımdan, güvenliğe, sosyal olanaklardan, 

rekreatif faaliyetlerin çekiciliğine kadar bir dizi destinasyon çekim unsuru açısından belirgin 

sorunlar taşıdığı yerli halk tarafından görülmektedir. Varılan bu nokta itibariyle şehirde 

bütüncül bir destinasyon yönetimi ve pazarlaması yönünde çalışmaların gerektiği ortadadır. Bu 

bakımdan, Mersin’de faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinden kurulacak bir 

destinasyon yönetim birimi şehrin turizm planlamasında ve pazarlamasında daha etkin bir rol 

oynayacaktır. Destinasyon imajını oluşturan unsurların tek tek ele alınıp, planların küçük 

ölçekli yapılması da bu doğrultuda önerilmektedir. 2020 yılında faaliyete geçmesi beklenen 

Tarsus Havaalanı ve Kazanlı Turizm Bölgesi Projesi’nin şehrin turizm destinasyonu imajı 

açısından olumlu katkılar sağlayacağı da beklenmektedir. 
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The Restoration of Ancient Structures by Using Catalan Vaults 

Dr. Riyad ŞİHAB 

 

Abstract: 

In the framework of history of architecture three main different construction typologies 

characterized the architectural evolution: the massive, the frame and the shell. This subdivision 

can be immediately discovered in nature where wonderful applications such spider’s web or 

flower glass can be found. In particular it is important to emphasize that natural shell 

constructions such eggshell, beehive, seashell or bug dermal skeleton always excite human 

astonishment and constitute a fundamental model to be copied in human constructions. Another 

important aspect of the shell constructions is the aesthetical one which plays a fundamental role 

in architecture.  

 

The aim of this study is to describe the framework focusing the attention on the structural 

aspects of elements realized with the tabicada technique, combines the tradition together with 

the modernity. Mainly this technique has been used for building a particular type of vaulted 

structures also known as bóve databicada, Catalan vaults. This technique rests on realizing thin 

thickness by laying bricks lengthwise alternated with layer of mortar mainly based on gypsum. 

Due to the characteristic low overall thickness and to the fact that the ratio between the brick 

and mortar layer thickness is no more than two, the overall material can be regarded as a first 

type of composite material adopted in the history of construction. 

The results confirmed the peculiar features of such vaults opening an important way in the 

structural aspects of the restoration of ancient structures as well as in the design of new ones. 

Key words: Ancient structure, architectural evolution, Catalan vaults. 

 

Introduction 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
41 

 

Figure -1 illistration of Catalat Vaults methot 

 

Figure-2 The view of Catalan vault application. 

 

Catalan vaulting is a masonry technique perfected in Catalonia, Spain which relies on fastsetting 

mortar for construction and structural form for strength. The origins of the technique are 
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obscure, but likely come from the varied cultures of the Mediterranean.1 The technique was 

brought to the United States in the 1880s by Raphael Guastavino, and perfected as a 

monumental construction method used in hundreds of buildings throughout America. Among 

many well-know examples are the Boston Public Library, The hall of Ellis Island, Grand 

Central Terminal, and the Dome of St John The Divine in New York City. Although the 

technique died out in the United States, it remains in use in Spain today. One of its hallmarks 

is that it does not require formwork for spanning large open spaces.  

 

The final form of the vaults is pleasing to the eye, as best said by the Uruguayan engineer Eladio 

Dieste:“The resistant virtues of the structures that we seek depend on their form; it is through 

their form that they are stable, not because of the awkward accumulation of material. There is 

nothing more noble and elegant from and intellectual viewpoint that this: to resist through 

form.” The Catalan system is effective at covering large areas gracefully and economically.  

It was used in Cuba just after the revolution to build a vast complex of art schools, at a time 

when labor was plentiful but materials were scarce. The Cubans learned the technique from a 

Spanish mason who had worked with Antonio Gaudi, and built an entire manufacturing system 

for the tiles and mortar. In the framework of history of architecture three main different 

construction typologies characterized the architectural evolution: the massive, the frame and 

the shell (plane or curved elements) one. This subdivision can be immediately discovered in 

nature where wonderful applications  such spider’s web or flower glass  can be found. In 

particular it is important to emphasize that natural shell constructions such eggshell, beehive, 

seashell or bug dermal skeleton always excite human astonishment and constitute a fundamental 

model to be copied in human constructions. The human ability of fulfilling such models has 

kept step with the theoretical and experimental knowledge of the materials together with the 

technological one able to realize new materials and the design one which synthesizes all the 

information. 

 

Another important aspect of the (plane or curved) shell constructions is the aesthetical one 

which plays a fundamental role in architecture (e.g. the domes of Santa Maria del Fiore in 

Florence and that of Santa Sofia in Istanbul). Nowadays the designer, besides all above 

described knowledge, has at disposal also hardware and software able to correctly analyze, with 

reasonable time consumption but with affordable results, even very elaborate situations 

allowing their analysis and design. On the other hand in last decades in modern society the role 
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played by the folk memory together with that of the ability of cultural-architectural heritage 

conservation have increased. As a consequence in the same time a large amount of both national 

and international standards have been approved in order to avoid indiscriminate actions on such 

heritage. 

The proposed paper places itself in the above described framework focusing the attention on 

the structural aspects of elements realized with the tabicadatechnique which, as it will be deeply 

explained later in the paper, combines the tradition (since its origin starts in ancient age) 

together with the modernity (since it has been widely adopted by many of the most important 

architects of the XXth century). 

Mainly this technique has been used for building a particular type of vaulted structures also 

known as bóvedatabicada, Catalan vaults or timbrel vaults. This technique rests on realizing 

thin thickness (in comparison with the other two dimensions) by laying bricks lengthwise 

alternated with layer of mortar mainly based on gypsum. Due to the characteristic low overall 

thickness and to the fact that the ratio between the brick and mortar layer thickness is no more 

than two, the overall material can be regarded as a first type of composite material adopted in 

the history of construction. In literature Catalan vaults are very important and many studies 

have been performed mainly from historical and technological points of view. The study 

presented in the paper is divided in two main sections: the first one faces the tabicada technique 

and the Catalan vaults from the historical point of view; the second one faces the identification 

of the mechanical features of the structural elements realized with this technique defining an 

appropriate constitutive model. 

The results confirmed the peculiar features of such vaults opening an important way in the 

structural aspects of the restoration of ancient structures as well as in the design of new ones. 

 

1 – The Catalan vaults in the history of architecture: from its origins to the nineteenth 

century: 

The research of the origins of Catalan vaults can be conducted thanks to some considerations 

on the three peculiarities of tabicada construction: brick, mortar made of gypsum and the 

absence of ribs during construction. It is necessary to refer to those geographical areas where 

use of gypsum, brick and construction technique without ribs were known [3]. The civilization 

that, most of all, showed a conscious and controlled use of gypsum was the Arab-Islamic one; 

brick was a widespread technology, common to distant geographical realities and different 
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historical periods. The use of bricks placed flat orients the research within a broader 

environment of constructive experiences: the Assyrians, the Sumerians, the Egyptian 

civilization, the Roman buildings [4]. From the other hand, the construction technique without 

ribs restricts the repertoire of historical examples of reference. 

 

Figure -3 Taq Kasra: Wonder of Architecture (2018) - Documentary by Pejman Akbarzadeh. 

This practice was born in Mesopotamia, where the first examples were found in the works of 

the Assyrians and the Sumerians (twenty-first century b. C.); it was then transmitted through 

Byzantium first and Spain after [4]. Actually the Mesopotamians discovered that, in an arch, it 

wasn’t necessary to place bricks with radial joints because the more horizontal they arranged, 

the better they held up during the execution, being not necessary any auxiliary support element. 

As regards Italy, timbrel vaults were adopted since the medieval period and 

widely used from the Renaissance throughout the nineteenth century [4]. The most relevant text 

about construction and mechanic of bóveda tabicada is the treaty of architecture by Fray 

Lorenzo de San Nicolás, published in Madrid in 1639 [5]. By reading this treaty it is evident 

that tabicada building tradition was already consolidated. In chapter 51 the bóvedas 

tabicadasare classified according to geometry and materials. Finally, the author was well aware 

of the fundamental property of Catalan vaults: due to weight reduction the thrust exerted on the 

walls is reduced with respect to that of stone vaults and of those with bricks arranged sidewise. 

Consequently, by adopting Catalan vaults it is possible to produce smaller piers. In eighteenth 
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century it is worth noting the book by the Comte d’Espie (Manière derendre toutes sorte 

d’édifices incombustibles, published in 1754 [6]. He was probably the first author who focused 

the fire invulnerability of the tabicada technique. An entire chapter has been devoted to the 

vaults comparison and it is affirmed that Catalan vaults don’t thrust against the walls. The 

reason of a such particular behavior is attributed to the monolithic character of the structure. 

Espie’s ideas were generally accepted without criticism by later authors, as the absence of 

thrusts and fire resistance met with interest and success not only in France but also elsewhere 

in Europe. Major French and European treatise authors were attracted by this new construction 

system. This is the case of Laugier [7] and Rieger [8], and the extensive discussion devoted to 

Catalan vaults in the treaty of Blondel and Patte (1771-1777) [6]. Joaquin de Sotomayor 

translated Espie’s book into Spanish in 1776. By combining this text with his own comments 

inserted in square brackets gave birth to his book, Modo dehacer incombustibles los edificios 

sin aumentar el coste de la construcción [9]. From the other hand, Ventura Rodriguez, the 

principal architect of Madrid and one of the most important Spanish architects of the eighteenth 

century, harshly criticized the ideas supported by Sotomayor and by Espie. Ventura, mentioning 

several examples of cracks and collapses in buildings, did not agree with Espie and Sotomayor 

and considered Catalan vaults even dangerous. In the nineteenth century in Spain, Espie’s 

influence was felt in other two treaties that addressed the issue of Catalan vaults, that of Benito 

Bails (1796) [3] and that of Manuel y Gurrea Fornes (1841-46) [3]. Rondelet [10] summarized 

the state of the art on Catalan vaults in a book, numerous editions of which were printed as well 

as translated into Italian and German. Therefore, some of the most imaginative common ideas 

about this technique, such as the monolithism and the absence of thrusts, originate from this 

treaty. 
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Figure -4 Taq Kasra: Lages Arch in the World-Wonder of Architecture (2018) - Documentary 

by Pejman Akbarzadeh 

 

2 – Tradition and innovation: the use of Catalan vaults in the twentieth century 

Bóvedas tabicadas were admired and manufactured out of Spanish territory thanks to the work 

performed in America by the Catalan architect and builder Rafael Guastavino Moreno and by 

his son Rafael Guastavino Espósito. Guastavino in 1881 emigrated to America where, working 

with both renovations and new constructions, gave birth to about two thousand buildings, 

especially in the eastern United States. Here he thought to find a more stimulating and 

propitious atmosphere to develop his ideas [11]. The Guastavino Fireproof Construction 

Company, founded in 1889, was specialized in the execution of vaulted roofs of large areas, 

especially industrial buildings, where fire resistance was an indispensable requirement. The fire 

resistance of this kind of vaults accorded great importance and, simultaneously, ensured the 

company reputation, especially in those years in which serious fires destroyed entire cities. 

Guastavino patented various aspects of his construction system. At the end, among him and his 

son, they held about two dozen patents, some for stratified laminar vaults and others for more 
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sophisticated uses, such as acoustic bricks and sanitary uses (Figure 1). Guastavino received 

some assignments as an architect, including the one for the Boston Public Library (Figure 2) 

that assured him great fame. Guastavino decided to work as a builder at the service of the most 

important contemporary architects, considering it the only possible way to realize his ideas, 

building, until his death in 1908, hundreds of roofing of all types. Guastavino father and son’s 

work, in fact, includes more than one thousand vaults in churches, cathedrals, chapels, and 

public buildings in nearly 70 years of working with an intensity of 30-60 buildings a year. 

 

 Conclusions  

The work presented in the paper confirmed the role played by the tabicada technique, with 

particular reference to Catalan vaults, in the history of architecture showing how this ancient 

technique has been adopted and revised by the most important architects of the XXth century 

in many of their masterpieces. This analysis leads to other very important aspects of this 

technique related to its modernity and to the restoration of ancient architectural elements. In 

this framework it is fundamental to correctly characterize the mechanical behaviour of the 

structural elements in such a way to evaluate the real stress levels and, as a consequence, their 

safety factor when facing a restoration project; from the other hand a coherent mechanical 

characterization allows to correctly design new structures taking into account both the 

requirements of actual structural codes and the peculiar features of the tabicada technique.  

The work presented in the paper also opens new perspectives in the reinforcing and maintenance 

of structures realized with the tabicada technique and in making up-to-date a technique of great 

historical tradition taking into account the recent technological and material developments 

which led to materials with high performance structural features.  

Future developments are to perform a deep analysis of the interaction between mortar and bricks 

from both experimental and numerical point of view and to analyze the structural behavior of 

the Catalan vaults also with reference to their use in constructions subjected to seismic actions. 
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The Role of Perception in Architectural Design  

Dr. Riyad Şihab 

Abstract 

The architectural process has aim to get specific relationship between the forms and meanings. 

Causal relationship between the meaning of each other`s   perception, and the perception of the 

form with the designer. This relation has been resulted at which the students` suffer from the 

most throughout their architectural teaching process which might be difficulty of clarifying the 

relations during design process. For instance, the difficult issue in clarifying the relation during 

architectural design process as intellectual ability `to generate the ideas of design; represented 

by producing highest number of possible ideas of forms related to certain designing problem. 

The method that has been employed the study of the form and meaning and their perceptions, 

associating from imagination with its meaning and usage nature to achieve association results.  

Disparity among architectural students has been distinguished through their tested performance 

on theoretical architectural design activities. The phenomenon of associating the form with a 

certain meaning has been linked to achieve figurative usage through demonstrating the 

placement of from and meaning and their architectural relationship. Versus the actual usage of 

the meaning which fulfils its role of leading receiver’s mind to imagine the meaning 

unconditionally because of causal language relationship between the form and its meaning 

which may be capable of achieving this purpose. The most may feel like architect but is not 

easy to carry out the most purposes which should be taken in count to satisfy two important 

targets. First of all the problem should be obtained in property way. Second thing is, clarifying 

the solution of this issue.  

In this study the perception of architects would be related to education and the background of 

general facts of science, because the design needs all the knowledge about the environment and 

the culture of the region which we need to serve in. The role of perception has been investigated 

and some suggestions are given to realise the perception especially for new architects who may 

get huge and wide experience from very famous architects such as ZAHA HADID. The lack of 

wide view to the life and the luck of experience would lead to the awful result for the architects 

who have narrow mind and cannot get significant perception for this career. 

 

Key words: Architect, design, environment, perception. 
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Introduction  

In the architectural design, there are relationships between the forms and meanings. The 

relationship between the perception of the function of structures and the perception of the form 

which deals with the designer should be connected. This relation resulted in what students’` 

suffer the most throughout  their architectural teaching process which is the difficulty of 

clarifying the relations during design process i.e., difficulty of clarifying the relation during  

architectural design process as intellectual ability   to generate design ideas; represented by 

producing highest number of ideas possible of forms related to certain designing  problem. The 

method that has been employed the study of the form and meaning and their perceptions, 

associating from imagination with its meaning and usage nature to achieve association results. 

Disparity among architectural students has been distinguished   through their tested   

performance on theoretical architectural design activities. The phenomenon of associating the 

form with a certain meaning has been linked to achieving figurative usage through demon 

starting the placement of form and meaning and their architectural relationship. Versus the 

actual usage would not be possible. 

To be able to understand the perceptions the tracing very famous architects who could manage 

successfully manage incredible designs and constructions like Peter Zumthor and Zaha haded.  

Peter Zumthor; is well-known architect in the world. Zumthor demonstrate several different 

perspectives about architecture especially building and beyond the constructions. From his 

perspective architecture does not mean merely design building more than that. In his books he 

is describes  a lots of crucial points  such as the presence of objects,  landscape,   architectural 

memories, importance of reality ,spatial composition, atmosphere of place…These points help 

to understand and  analyse  how he build their building. In his writing frequently we can observe 

relationship between people and constructions.  

To begin with; “Thinking architecture” the book explain different perspectives about 

architecture. The writer began to explain with his old memories. From his perspective memories 

are quite important tools to bridge old and present architectural thoughts and also to reflect 

these ideas to the constructions. Uses of material can convey message cultural or personal it 

depends on architect. Only architect can use material such that way which Zumthor prefer to 

use materials poetic. Material is not just items to build. It is also vital because tangibility, smell, 
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and their acoustic quality make them alive. Zumthor gives importance to create atmosphere, for 

him these elements create soul for every construction. Zumthor  took some quotes from Bach 

to demonstrate there are  some similarities between music and architecture. He shows there are 

no limits to think architecture. For him buildings have their own soul but many people could 

not be able to understand it. There is deepest meaning inside of them and they have their own 

language, own story from Zumthor’s perspective. Details are important, every touch , every 

joint  express the ideas in his work .If an architect could use correct details it can give us clues 

about the presences of building. Zumthor essays emphasize few points.  In his another book 

“Atmospheres” he also describes the same item in different perspectives. There are several parts 

in the book that explain the influence of material on buildings. Light, voice, other senses are 

vital for every construction, which shows us every building has own identity and people could 

understand by looking at the usage of material or atmosphere. Therme Vals one of most 

important project made by Zumthor. He describes the ideas always accompanied by the image 

and visualization bodily or physically event. But in his every work he wants to make sure that 

this image became architecture. 

“Thinking architecture”,  “Therme Vals”,  “Athmosphere” these books are written in different 

years but readers could understand Zumthor has several principles about architecture. All 

architectural constructions and books are based on these principles and readers could find 

connection between them. From Zumthor perspective old images help us to create new images 

in our minds that show the way architects could do new buildings and designs. 

Zaha Hadid 

She is the most famous architects in the world. The late architect Zaha Hadid  known as the 

“Queen of the Curve” for the modern, curving designs of her buildings  had a legendary career. 

The Iraqi-born British architect became the first woman to win the Pritzker Architecture Prize 

(the Nobel Prize of her field) in 2004. She also received numerous other awards and honours, 

including being named a Dame Commander of the Order of the British Empire (DME) in 2012 

and earning the Royal Institute of British Architects Gold Medal in 2015 , the first ever given 

to a woman. 

Hadid designed everything from a metro station in Saudi Arabia, to the aquatics centre for the 

2012 London Olympics, to a city centre in downtown Belgrade, all in her signature flowing 

style. One of the last buildings she designed will be completed in New York City this summer. 

It’s an 11-story condominium made of steel and glass, and it incorporates a unique curvy 

https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?q=ZAHA+HADID+who+is+The+most+famous+architects+in+the+world&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4ej3-rbAhXSLFAKHYYNCL0QkeECCCUoAA
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chevron pattern. Hadid died in a Miami hospital in 2016 after suffering a heart attack. Google 

is honouring her Wednesday with a Google Doodle on its homepage and a retrospective of her 

work. Click through to see how her style evolved over time, and remember the artist through 

the body of work she left behind all over the world. Completed in 2003, the Rosenthal Center 

for Contemporary Art in Cincinnati was Hadid’s first project in the US. It was a huge critical 

success. 

 

Figure.1-Hadid was commissioned to build the aquatics centre in London before the city even 

won the bid for the 2012 Olympics. It has two 50-meter pools and a diving pool. 
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Completed in 2003, the Rosenthal Center for Contemporary Art in Cincinnati was Hadid’s 

first project in the US. It was a huge critical success. 

 

 

Figure2.-After the success of the Rosenthal Center, Hadid was hired for several other projects. 

The BMW Central Building in Leipzig, Germany was among the first. It was completed in 

May 2005. 

The BMW Central Building in Leipzig and she designed the Phaeno Science Center in 

Wolfsburg, Germany, which was also completed in 2005. The New York Times called it “the 

kind of building that utterly transforms our vision of the future.” 

 

The Importance of Observation 

The observation is very important because you can learn a lot of things which you never 

recognize. Before getting the skills of designing, we need to ask ourselves if there are any 

samples to see and think.  The architecture is very easy and very difficult profession. Since 
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there are many buildings around you, each one reflects the perception of the designer of that 

project.  

An observational study of physical design was undertaken aimed at exploring the nature of 

collaborative interaction in the design industry. The occurrences of key aspects of design 

interaction are explored through design process of architectural firms. By viewing the 

interactions of designers, workplace settings and styles, this study explores the nature of design 

communication, considering issues of sketching, creativity, gesture, recruitment and movement 

across mediums. This analysis, we can begin to inform virtual interaction about the driving 

elements which control the collaborative design process and begin to explore how these key 

factors can be harnessed to form a framework to guide virtual collaborative design in the future. 

An observational study of physical design should be undertaken aimed at exploring the nature 

of collaborative interaction in the design. The occurrences of key aspects of design interaction 

are explored through design process of architectural firms. By viewing the interactions of 

designers, workplace settings and styles by taking in account the environment issues. The 

environment problems should be solved by collaborative design which could be carried out by 

corporation the architects, civil engineers and administration municipality. The land which is 

chosen for construction, should not suitable for agriculture. The land which is suitable for 

agriculture should be protected otherwise we won’t find land for farming in the future. The trees 

and plants are the resources of oxen which is significant for our life. 

 

 

Conclusion 

The perception is very important for design and architect to be able to build ecstatic and 

strong construction. So the experience would play very important role in design and 

perception. 

The perception of architects need the investigation of ancient construction like Blue Mosques 

and many churches which could be resist against the natural diseases for hundreds years.   

The behaviour of children can be shaped by any factors. Most of the education parents, the 

behaviour of the teacher and the effects of environment. 
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The control of the society is very difficult because the background of society is deferent from 

region to region. So we should be very careful about choosing the region for accommodation.  

On the other hand, using computer with advanced technology is an inevitable during this era. 

Nowadays, an increasing number of students rely on computers for research and to produce a 

perfect paper for career purposes. Others may decide to leave the original way of learning and 

getting the knowledge through online.  

As a conclusion, this study has been dealing with two keys, first one is: the role of the 

architects in education for developing our country, second one is: the practice of the 

converting the scientific theory into practice. 

The quality of teachers is paying essential role to provide the architects the new knowledge 

with scientific of developments.  

A rather elementary conclusion is that one judge’s architecture; one actually speaks about 

perceiving architecture and not about per se.  After describing and analysing the complexity 

of the perceptual process, It becomes quite obvious that, the before an evaluation or a 

discussion of architectural aesthetic principles, the student must understand that the success of 

failure in architecture is a matter of perception. Such a discussion on perception, from an 

architectural point of view, is meaningful for several reasons. 

One of these is simply the way in which one perceives the architectural object in front of 

them. Meanly, what the user perceive when they try to identify the manner in which a space 

should be navigated, the attitude they should have towards the physical environment, whether 

they identify or not the meaning of the space. 

It is an intimate, personal and immediate relationship with architecture –in which. Of course, 

the aesthetic factor plays an important part, but which meanings, preconceptions or rituals. 
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The Effect of Deterioration on Schmidt Rebound Hammer Values in 

Different Rocks  
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Abstract 

Schmidt hammer rebound (SHR) test has been used rock mechanic applications as an index 

test for estimating the compressive strength and  the modulus of elasticity (E) of intact rock 

both in laboratory conditions and in situ. In addition, SHR test is an important method in 

determining the effect of deterioration on rocks. In this study, the changes of SHR test results 

on the rocks subjected to deterioration in the laboratory were investigated. For this purpose, 

different rock samples were selected and accelerated weathering tests (freezing and thawing 

and salt crystallization cycles) on these rock samples were applied and so deteriorated 

samples with different degree of decomposition were obtained. As a result, when the SHR 

values were examined after accelerated weathering tests, it was determined that there was a 

decrease compared to the undeteriorated samples. When the difference between SHR of 

deteriorated and undeteriorated samples in this study were compared; the difference was 

found to be considerably higher for andesite, calcarenite and some limestone because of their 

physical and chemical properties. 

 

Key Words: Rock, deterioration, Schmidt hammer. 

 

Özet 

Schmidt çekici geri sıçrama (SHR) testi, kaya mekaniği uygulamalarında, basınç dayanımını 

ve yerinde kayaçların elastikliğini (E) hem laboratuvar koşullarında hem de yerinde tahmin 

etmek için bir indeks testi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bozunmanın kayalar üzerindeki 

etkisinin belirlenmesinde SHR testi önemli bir yöntemdir. Bu çalışmada, laboratuvarda 
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bozulmaya maruz kalan kayaçlardaki SHR testi sonuçlarının değişimi araştırılmıştır. Bu 

amaçla, farklı on üç kaya örneği seçilmiş ve bu kaya örnekleri üzerinde hızlandırılmış bozunma 

testleri (donma ve çözme ve tuz kristalleştirme döngüleri) uygulanmış ve böylece farklı 

derecelerde bozunma derecelerine sahip numuneler elde edilmiştir. Sonuç olarak, SHR 

değerleri hızlandırılmış bozunma testlerinden sonra incelendiğinde, bozunmamış örneklere 

göre bir düşüş olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan bozunmuş ve bozunmamış 

numunelerin SHR değerleri arasındaki fark karşılaştırıldığında; andezit, kalkarenit ve bazı 

kireçtaşlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı farkın daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kaya, bozunma, Schmidt çekici. 

 

1. INTRODUCTION 

Schmidt hammer is a non-destructive, portable, light weight and cost effective devise. The 

Schmidt Hammer consists of a spring-loaded piston which is released when the plunger is 

pressed against a surface. The impact of the piston onto the plunger transfers the energy to the 

material. The extent to which this energy is recovered depends on the hardness (or impact 

penetration/damage resistance) of the material, which is expressed as a percentage of the 

maximum stretched length of the key spring before the release of the piston to its length after 

the rebound (Aydin, 2009) (Figure 1).  

The standard Schmidt hammer is divided into two types, L and N. The standard L- and N-type 

hammers, with respective impact energies of 0.735 and 2.207N m, should be used with caution 

when the UCS of the rock material or discontinuity wall is outside the range of 20-150 MPa, 

where sensitivity decreases and data scatter increases. The N-type hammer is less sensitive to 

surface irregularities, and should be preferred in field applications; while the L-type hammer 

has better sensitivity in the lower range and gives better results when testing weak, porous and 

weathered rocks (Aydin, 2009). 
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Figure 1. Working standard of a Schmidt hammer (McCarroll, 1994). 

 

The International Society for Rock Mechanics (ISRM) recommended the use of NX-size 

(54.7mm) and T2-sized (84mm) samples for cylindrical samples (Aydın, 2009). For block 

samples, ISRM 2007 recommends samples with an edge length of at least 6 cm, while Aydın 

(2009) recommends the use of samples with a minimum length of 10 cm. In this study, cube 

samples with a length of 7 cm were used. 

Schmidt hammer rebound (SHR) test has been used rock mechanic applications as an index test 

for estimating the compressive strength and  the modulus of elasticity (E) of intact rock both in 

laboratory conditions and in situ (Aydin, 2009). In addition, SHR test is an important method 

in determining the effect of deterioration on rocks. In this study, the changes of SHR test results 

on the rocks subjected to deterioration in the laboratory were investigated. For this purpose, 

different rock samples were selected and accelerated weathering tests (freezing and thawing 

and salt crystallization cycles) on these rock samples were applied and so deteriorated samples 

with different degree of decomposition were obtained. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 
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Twenty-five different rocks with different chemical, mineralogical, structural and textural 

properties obtained from different regions of Turkey in this study (Figure 2). Thin sections of 

each rock sample were prepared to determine the mineralogical compositions of these samples 

(Table 1). In addition, the rates of major oxides of these samples were determined by the XRF 

method in Istanbul Technical University. 

 

 

Figure 2. An image of rocks used in this study. 

 

2.1. SCHMIDT HAMMER REBOUND (SHR) 

The SRH is also widely used for estimating the UCS of discontinuity walls and assessing the 

workability, excavatability and boreability of rocks by mechanical means (cutting, polishing, 

milling, crushing and fragmentation processes in quarrying, drilling and tunneling). Schmidt 

hammer rebound values with L (0.735Nm = 0.075kgm) and N (2.207Nm = 0.225kgm) type 

Schmidt on each undeteriorated and deteriorated samples were measured according to ISRM 

(2015) in this study. Measurements were evaluated by taking a total of 30 measurements from 

each surface of the cube samples, and the average rebound values of the measured values from 

all surfaces were calculated. 

Table 1. Mineralogical and major oxide properties of the samples that were used in the study 
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Measurements were made on the floor, in the press and under the mechanics bench vice in 

different environments and the results were compared (Figure 3). Samples under pressure were 

tested by compressing with 15kN, 30kN and 45kN loads. Schmidt was applied horizontally to 

the samples under the press. As the vertical load increased, Schmidt hammer rebound values 

were also observed to increase. The results of the measurements taken on the ground and in the 

vise were generally close to each other (Table 2). 
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Figure 3. An image of measured of SHR at different locations. 

 

Table 2. Values of SHR obtained at different locations in this study.  

 

When all the data were examined, it was determined that the best results were taken from the 

samples compressed in the vise. Therefore, all measurements were taken on the vise. 

Measurements for all samples were taken under equal conditions. In this study, comparisons 

were made according to the results of L type hammer. 

 

2.2. ACCELERATED WEATHERING TESTS (AWT) 

 Each aggregate specimen were subjected to accelerated weathering tests such as 30 

freezing and thawing cycles and 30 salt crystallization (MgSO4) cycles.  

 

2.2.1. FREEZING AND THAWING (TS EN 12371, 2002) 

 Specimens used in this study, which were saturated in water for 24 h, were exposed to 

recurrent freezing–thawing cycles to investigate the durability against freezing–thawing 

conditions. Samples were exposed to approximately 13 h with temperatures varying between 

+2 and -15oC, according to TS EN 12371 (2002) (Figure 4).  

 

  N type (2.207Nm) mean N L type (0.735Nm)  mean L 
Application 

direction 

on floor  45 43 43 42 40 42.6 40 45 44 43 42 42.8 Vertical 

in press 

15 kN 56 58 52 55 48 53.8 63 58 58 62 63 60.8 Horizontal 

30 kN 60 60 58 58 60 59.2 77 75 74 72 78 75.2 Horizontal 

45 kN 60 60 62 60 62 60.8 78 78 74 80 78 77.6 Horizontal 

in mechanics bench vice   55 50 51 49 50 51.0 45 45 45 46 47 45.6 Vertical 

 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
63 

 

Figure 4. An image of the freezing-thawing test on cube samples. 

 

2.2.2. SALT CRYSTALLIZATION (RILEM, 1980) 

 Specimens were totally immersed in a 14% solution of magnesium sulfate (MgSO4) for 

2 h to ensure saturation with brine. After saturation, the samples were removed from the 

solution and dried in an oven at 105 ± 3oC for 24 h according to RILEM (1980). This was 

repeated on each samples for 30 cycles and the change in SHR properties was determined after 

30th cycles (Figure 5). 

 

 

Figure 5. An image of the salt crystallization test on cube samples. 

 

 

 

3. EXPERIMENTAL TEST RESULTS 
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The physical properties of the 25 different rocks before the degradation tests were examined on 

225 samples. Significant differences in the mean physical properties of the samples were 

determined. The average dry unit weight weights of 25 selected samples (DUW), except for 

three (clayey limestone and ignimbrite), were obtained above 21.0 kN/m3, while the mean of 

the average saturated unit weight (SUW) was obtained over 22.0 kN/m3. The lowest DUW and 

SUW values belong to ignimbrite and clayey limestone samples and the highest DUW and 

SUW values were determined to belong to basalt samples. Ignimbirite and clayey limestone 

samples had the highest water absorption (Sa) and porosity (n) values, while the lowest porosity 

values were found to belong to granite and calcarenite samples (Table 3). 

  

Table 3. Mean physical and mechanical values of undeteriorated samples 

 Rock name 
DUW 

(kN/m3) 

SUW 

(kN/m3) 

n 

(%) 

Sa UCS 

(MPa) 

1 BASALT 24.92 25.47 5.58 2.19 103.38 

2 CALCARANITE 25.86 25.92 0.65 0.25 74.69 

3 TRAVERTINE 24.92 25.53 6.18 2.43 71.11 

4 ANDESITE 22.78 23.41 6.65 2.87 91.97 

5 GRANITE 25.42 25.57 1.48 0.58 159.11 

6 LIMESTONE 26.04 26.31 3.20 1.22 127.41 

8 LIMESTONE 24.71 25.39 6.99 2.87 134.0 

9 LIMESTONE 26.39 26.41 0.25 0.09 140.40 

10 GRANITE 26.04 26.08 0.40 5.05 184.09 

11 LIMESTONE 26.23 26.25 0.17 0.06 154.98 

12 TRAVERTINE 23.29 23.59 3.02 1.27 60.97 

13 TRAVERTINE 23.96 24.20 2.92 1.24 62.54 

14 TRAVERTINE 24.07 24.37 3.07 1.25 99.01 

15 BASALT 25.90 26.23 3.64 1.45 139.46 

16 BASALT 24.67 25.29 6.65 2.68 89.70 

17 ANDESITE 22.68 23.30 7.37 3.25 91.87 

18 ANDESITE 22.35 23.25 9.17 4.03 74.87 

19 TRAVERTINE 21.73 22.09 3.69 1.68 27.45 

20 LIMESTONE 25.57 25.82 2.54 0.98 126.19 

21 BASALT 24.79 25.30 5.30 2.11 101.14 

22 CONGLOMERATE 24.38 24.75 3.70 1.49 52.64 

23 GRANITE 25.27 25.35 0.82 0.34 159.63 

24 CLAYEY LIMESTONE 16.46 18.10 16.43 10.43 10.08 

25 IGNIMBRITE  14.51 17.89 34.45 23.23 10.50 

26 IGNIMBRITE  14.34 17.66 33.86 23.17 11.65 

 

Although the physical properties of the samples were changed after freezing-thawing and salt 

crystallization, the lowest dry and saturated unit weight values were obtained from ignimbrite 
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and clayey limestone samples, while the lowest porosity values were obtained from granite and 

calcarenite samples (Figure 4). 

When L-type SHR values were observed after accelerated weathering tests, it was determined 

that, there was a decrease in SHR values. This result showed that the accelerated weathering 

tests are effective in deterioration of rocks. When the SHR results were examined, it was 

determined that the rocks were mostly affected by the deterioration except the basalts and the 

grayed andesite was the most affected rock (Table 5; Figure 5). 

 

Table 4. Mean physical values of deteriorated samples 

  after freezing-thawing after salt crystalization 

 Rock name 
DUW 

(kN/m3) 

SUW 

(kN/m3) 

n 

(%) 
 

DUW 

(kN/m3) 

SUW 

(kN/m3) 

n 

(%) 
 

1 BASALT 25.32 25.79 4.80  25.24 25.53 2.98  

2 CALCARANITE 26.70 26.77 0.72  25.25 25.32 0.76  

3 TRAVERTINE 24.56 25.23 6.77  25.46 25.99 5.40  

4 ANDESITE 23.24 23.75 5.12  22.78 23.04 2.68  

5 GRANITE 25.48 25.64 1.63  25.37 25.48 1.08  

6 LIMESTONE 25.92 26.29 3.74  26.31 26.54 2.33  

8 LIMESTONE 24.60 25.23 6.43  25.17 25.71 5.49  

9 LIMESTONE 26.02 26.05 0.34  26.38 26.41 0.29  

10 GRANITE 25.95 26.03 0.90  26.72 26.78 0.56  

11 LIMESTONE 26.40 26.47 0.70  26.74 26.75 0.04  

12 TRAVERTINE 23.08 23.40 3.32  23.51 23.85 3.43  

13 TRAVERTINE 22.35 22.72 3.74  24.62 24.89 2.75  

14 TRAVERTINE 24.14 24.38 2.43  24.52 24.69 1.69  

15 BASALT 24.79 25.24 4.65  26.10 26.27 1.76  

16 BASALT 24.68 25.18 5.11  24.24 24.67 4.34  

17 ANDESITE 22.72 23.24 5.28  21.80 22.29 4.98  

18 ANDESITE 22.40 23.17 7.78  22.79 23.34 5.68  

19 TRAVERTINE 21.33 21.63 3.10  21.81 22.16 3.57  

20 LIMESTONE 24.55 24.82 2.79  26.45 26.58 1.35  

21 BASALT 24.70 25.05 3.53  24.74 25.04 3.10  

22 CONGLOMERATE 24.20 24.68 4.87  23.63 23.95 3.27  

23 GRANITE 23.73 23.77 0.42  25.33 25.38 0.51  

24 CLAYEY LIMESTONE 19.41 20.60 12.17  20.32 21.69 13.94  

25 IGNIMBRITE  15.27 17.63 24.05  17.05 18.89 18.80  

26 IGNIMBRITE  14.69 18.07 34.50  15.78 17.60 18.59  

Table 5. Values of SHR in undeteriorated and deteriorated samples 

  Undeteriorated After freezing-thawing After salt crystallization 

1 BASALT 32 35 33 

2 CALCARANITE 39 36 32 

3 TRAVERTINE 36 33 32 
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4 ANDESITE 40 33 30 

5 GRANITE 41 41 38 

6 LIMESTONE 42 35 39 

8 LIMESTONE 34 36 36 

9 LIMESTONE 44 40 40 

10 GRANITE 44 42 40 

11 LIMESTONE 44 40 41 

12 TRAVERTINE 32 32 31 

13 TRAVERTINE 31 33 31 

14 TRAVERTINE 35 37 34 

15 BASALT 36 31 36 

16 BASALT 30 33 31 

17 ANDESITE 34 32 33 

18 ANDESITE 37 34 33 

19 TRAVERTINE 28 28 23 

20 LIMESTONE 41 31 37 

21 BASALT 36 36 36 

22 CONGLOMERATE 36 31 26 

23 GRANITE 46 41 40 

24 CLAYEY 

LIMESTONE 
25 24 23 

25 IGNIMBRITE  14   

26 IGNIMBRITE  12   

 

 

4. CONCLUSION 

As a result, when the SHR values were examined after accelerated weathering tests, it was 

determined that there was a decrease compared to the undeteriorated samples. When the 

difference between SHR of deteriorated and undeteriorated samples in this study were 

compared; the difference was found to be considerably higher for andesite, calcarenite and some 

limestone because of their physical and chemical properties. 
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Figure 5. Change of SHR values in undeteriorated and deteriorated samples. 
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IMPORTANCE AND GROWING OF WOLF BERRY  

IN THE WORLD AND TURKEY 

 

Nesibe Ebru KAFKAS3*  

İlbilge OĞUZ1 

Abstract 

In recent years, researcher's pay attention particularly plant-derived phenolic compounds, 

vitamins and antioxidant-rich foods. These compounds closely related to human health and are 

particularly effective on the colour, flavor and durability of fruits and vegetables, depending on 

the antioxidant properties of anticarcinogen the antimutagenic and antimicrobial characteristics. 

Goji berries, also known as wolf berry, Lycium grape-like fruits and one of the phenolic and 

antioxidant sources for healthy life. The goji berry is native to Asia, and people in Asia have 

been using this brightly colored fruit for more than 2.000 years as a medicinal herb and food 

supplement and begun to grow in Turkey, also recently. In this paper, it was aimed to discuss 

goji berry cultivation and its importance by the literatures in the world and Turkey. 

Key words: Lycium spp, goji berry, biochemical compounds, cultivation. 

 

Introduction 

Goji berry (Lycium barbarum L.), also known as “Wolfberry” is native to Asia, is cultivated 

mostly in Tibet and Mongolia and can even be cultivated in the highest mountains such as 

Himalayas. In China goji berry is traditionally called as “gou” which means “wolf” by the native 

population. For that reason, it is transferred into the Turkish language. As “wolfberry (goji 

berry)”. It is known that goji berry is cultivated in China since 4000 years.  

Botanically, it belongs to Solonaceae family and the most common types are Lycium barbarum 

and Lycium sinensis. In Eastern Asia these two common types that are consumed as medical 

aromatic plant, namely Lycium barbarum L. (syn L. halimifolium Miller (Gouqi), (In Chinese: 

gouqi or Nigxiagouqi) and L. chinense Miller (Gouqi). In addition, the mixture of sub-types of 
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these 2 types, such as L.barbarum var. aurantiocarpum (Huangguogouqi), L.chinense var. 

potaninii (Beifanggouqi), L.ruthenicum (Heiguogouki) and L. truncatum (Jieegouki) can be 

found in markets with lower prices. Goji berry is traditionally named “Boxthorn, Wolfberry, 

Chinese Wolfberry or Matrimony Wine” in English (Hänsel et al., 1993). Tibetans has establied 

enormous enclosed vineyards and orchards and they profited from this plant by dessicating and 

squeezing it (Amagase, et al., 2008). Goji berry is widely cultivated in China’s Xinjiang, 

Shaanxi, Gansu and Hebei regions; Inner Mongolia, Japan, Korea, Taiwan and in many 

European country for commercial purposes (Kulczyński and Michałowska, 2016). 

Especially in the mild climate regions the existence of goji berry’s wild species are discovered. 

Some of these species exist in Mediterranean basin, some other exist in southwest and Central 

Asia. Goji berry plant is used as a border plant also in North America and Australia (Hänsel et 

al., 1993). L. chinense demonstrate distribution densely in East Asia and cultivated particularly 

at South China, Korea and Japan (Qian et al., 2004). 

L. barbarum species are commercially cultivated at Ningxia Hui region situated North of China 

and at Xinjiang Uygur situated west of China. In addition, L. barbarum is also cultivated at 

sheltered valleys. The scientific studies which targeted wolf berries was first conducted by 

Tanaduk Botanical Research Institute (TBRI) at 1973 (Amagase and Farnsworth, 2011). The 

fruit of goji berry plant is known around the world for it’s high nutritional value and for it’s 

antioxidant capacity. Furthermore wolfberry is used as a medical aromatic plant more than 2000 

years. The fruits of wolfberry are usually harvested from August to October, and as freshly 

consumed in May and it’s fresh leaves are also consumed as a vegetable. Besides it’s dried 

leaves are also consumed as a diet tea (Potterat, 2010). Goji berry products can also be 

consumed as powder and tablet. The consummation dosage recommended of the wolfberry 

fruits varies between 5 to 12 grams (Bensky et al., 2004; Zhufan, 2000). Human body requires 

antioxidants for dimishing the free radicals that we receive from the environment and for 

cellular metabolical processes to take effect. The main source of the antioxidants that we take 

into our body is provided by the nourishments that we take and additional supplies that we 

consume (Oyagbemi et al., 2009). C and E vitamins which functions also as an antioxidants are 

present in fruits and vegetables as natural ingredients. (Balsano and Alisi, 2009). The role of 

the vitamin C [L-askorbic acid (AA)] in our body is well known and it is also one of the 

strongest natural antioxidants. The present researches has proven that AA lowers the oxidative 

stres throughout cellular lifecycle. The nutrients which are rich in AA have protective 

characteristics against several cancer types. (Sasazuki et al., 2008). In the last years, the 

researchers conducted by scientists in climate chambers at special conditions has proven that 
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when human body is subjected to a high dose of AA by means of enjection or through oral 

route, it creates an anti-tumor effect. In the recent years of goji berry studies it is reported that 

AA is notably present (Chen et al., 2008; Ohno et al., 2009).  In this paper, it was aimed to 

discuss gojiberry which are cultivation and its importance by the literatures in the world and 

Turkey. 

 

Climate and Soil 

It is a plant that is considerably resistant to climate conditions such as low temperature and 

drought. It is also suitable for cultivation in humid conditions. It can easily be cultivated in dry 

conditions after its root system is adapted to soil. Goji berry plants enjoy sunlight and can 

tolerate -26 ᵒC in winter, and +39 ᵒC in summer (Jing et al., 2004). It is easy to cultivate goji 

berry plant due to the high adaptability. Plants are not selective with regards to soil need 

(Maughan and Black, 2015). 

 

The General Usage of Goji Berry Plant 

Both the fresh and dried fruits and leaves of the goji berry have multipurpose use. For instance, 

they are used in the making of cakes and pies, snacks and appetizers, salads, breads, drinks, 

main courses, breakfast foods and cookies (Anonymus, 2018). 

 

Benefits of Human Health 

In traditional Chinese folk medicine, medical remedies were made from root shells 

(Digupi) and fruits (Gouqizi) of goji berry plant. It is also implied that its leaves and seeds are 

used in some medicinal herbs books (Stuart et al.,1911). Goji berries are used in traditional 

Chinese folk medicine to produce the Yin tonics that were used in the treatment of liver, kidney 

and lung diseases. These tonics are also used in the treatment of diseases such as blurred vision, 

acute vision problems, headache, infertility, abdominal pain, dry cough and fatigue (Reid, 1995; 

Zhufan, 2000). It is also believed in folk medicine that goji berry fruits prolong life span and 

prevent the occurrence of gray hair (Reid, 1998). It is also used in drinks and soups for diet 

purposes (Chen et al., 2004). In Chinese folk medicine root shells of goji berry are used as 

immune system booster when there is no Yin 6-15 grams of root shells are boiled and consumed 

as a drink. It helps with colds, treatment of cough and fending of viruses from the body in mildly 

inflammatory diseases by stimulating sweating. It is also used in the treatment of diseases such 

as hypertension, hemoptysis (coughing up blood) and hematuria (bloody urine) (Zhufan, 2000; 

Chen, 2004; Huang, 1999; Zhu, 1998; Reid, 1995). Goji berry is a very important fruit for 
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human health with its multiple pharmacological functions, anti-aging property, high antioxidant 

and phenolic compound content, immune system boosting properties and anti-tumor activities 

(Yu et al., 2007; Amagase et al., 2009; Potterat, 2010; Reeve et al., 2010). The AA-2βG 

chemical component present in goji berries is found to be 0.5% more in dried ones. Goji berries 

are natural sources of AA-2βG. AA-2βG can be used as a regular AA source (Takebayashi et 

al., 2010; Zhang et al., 2011). Moreover, goji berry is used in China to stop the conception and 

progress of cancer in the field of alternative medicine. It is known that it also boosts the immune 

system (Tang et al., 2012). Chinese people accepted it as sacred plant since it is important for 

health (Song et al., 2011). When some researchers compared the carotenoid and lutein content 

of leaves and fruits of goji berry plant with those of spinach, they found that carotenoid content 

is 3 times more and lutein content is 5 times more in goji berry leaves than spinach. As it is 

known, bioflavonoids can easily be dissolved in water and have antioxidant and inflammation 

relieving properties. Bioflavonoids can also support the immune system of our body against 

viruses, carcinogenic substances and allergic reactions. In addition, alpha-beta carotene have 

anti-carcinogenic (cancer-prevention) features. It is known that zeaxanthins and luteins have a 

function to protect the eye cells against blurred vision disorders that are associated with age. It 

is known that egg yolk is a common source of zexanthin. Dried goji berry fruit and leaves are 

perfect food sources that are cholesterol-free. When some researchers compared the carotenoid 

and lutin content of leaves and fruits of goji berry plant with those of spinach, they found that 

carotenoid content is 3 times more and lutin content is 5 times more in goji berry leaves than 

spinach. As is known, bioflavonoids can easily be dissolved in water and have antioxidant and 

inflammation relieving properties. Bioflavonoids can also support the immune system of our 

body against viruses, carcinogenic substances and allergic reactions. In addition, alpha-beta 

carotene have anti-carcinogenic (cancer-prevention) features. It is known that zeaxanthins and 

luteins have a function to protect the eye cells against blurred vision disorders that are associated 

with age. It is known that egg yolk is a common source of zexanthin. Dried goji berry fruit and 

leaves are perfect food sources that are cholesterol-free. Another carotenoid present in goji 

berry plant is lycopene. Lycopene is a strong antioxidant and can play a role in the prevention 

of prostate cancer. Lycopene is fairly high in tomato juices and ketchups. When goji berry is 

compared with ketchup, goji berry is found to contain 2 times more lycopene. Another 

compound that is found by researchers in goji berry is betta-crptoxanthin carotenoid. It has been 

established by studies that are mostly conducted in China that betta-crptoxanthinin is effective 

in the treatment of diabetes, osteoporosis prevention, joint inflammation relief, bringing back 

the strength in muscles and the treatment of cardiovascular diseases. As a result of some 
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research conducted in 2009, betaine content is found as 19.38 mg/g. This value is higher than 

wheat bran and wheat seed, and both foods are established to have high betaine content. 

Betaines are quickly absorbed by the body and play a role in maintaining the liver, kidney and 

heart health. Betaines generally help with lowering high blood pressure, and also are used in 

lowering the level of homocysteine, whose excess causes heart, nerve and brain diseases. In the 

same study, they found the ellagic acid content as 11.92 mcg/g. These ellagic acids that are also 

present in pomegranate and raspberry are thought to prevent cancer formation. In a study 

conducted in 1997 in Amala Cancer Research Center, researchers have established that trace 

amounts of ellagic acid is fairly effective in mitigating the effect of aflatoxin B1, which is one 

of the five strongest liver cancer types. PQQ (pyrroloquinoline quinone) is one of the factors 

that gives goji berry the anti-aging properties. Scientists have established mitochondrial 

dysfunction as an important factor in aging. Mitochondrial dysfunction is openly associated 

with diseases that relate to various deaths and aging. Recent research establishes that PQQ can 

reverse the mitochondrial dysfunction. PQQ not only protects the mitochondria against 

oxidation damage, but also stimulates the growth of new mitochondria. With increased aging, 

number of PQQ found in body cells and brain decreases. Scientists believe that number and 

function of mitochondria is an important factor that affects life span. PQQ has emerged as a 

nutrient that can trigger the mitochondrion biogenesis. In conclusion, it is a nutrient that is 

extremely important for our health. According to the studies, PQQ value of the fruits of Phoenix 

Tears goji berry type, which is commercially produced in USA, has been found to be 300 times 

more than the food product that is known as the traditional food of Japanese people and known 

to have high PQQ and protein (Anonymus, 2018). 

 

Conclusion  

In recent years, wolf berry production has been increasing in Turkey and other countries due to 

the increasing tendency of healthy eating awareness and herbal traits. The popularity of goji 

berry plant is increasing day by day through the agency of media and communication 

broadcasts. Consequently, wolf berry plant has a potential to grown in Turkey especially 

Central Anatolia but has a potential also other regions due to the having high adoptation trait.   
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi ve 

Aromatik Bitkilere Bakışı 

Hasan ASİL 4 

Selim TAŞGIN1 

 

Özet 

Günümüzde birçok hastalığın tedavisine çözüm bulunamamış veya mevcut tedaviler yeterli 

gelmediği için tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrenimine devam eden 185 adet 

öğrenciye tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgileri, bitkilerden hangisini daha fazla 

tanıdıkları, hangi amaçla kullandıkları, nerelerden temin ettikleriyle ilgili bilgilerini 

değerlendirmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin %65’i erkek, %35’i 

bayandır. %67’si 21-30 yaşları arasında, %94’ü bekar, %32’si bitki korumada, %24’ü tarla 

bitkilerinde, %18’i bahçe bitkilerinde okumaktadır. Öğrencilerin %36’sı 3. sınıf ve %27’si 

ikinci sınıfta eğitimlerine devam etmektedir. Öğrencilerin tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinden 

en fazla tanıdıkları sırasıyla: kekik, ıhlamur, adaçayı, sarımsak, nane, papatya ve böğürtlendir. 

Öğrenciler tıbbi ve aromatik bitkileri en fazla tedavi amaçlı ve daha sonra sırasıyla gıda, baharat 

ve kozmetik olarak kullanmaktadırlar. 

Anahtar Sözcükler: MKÜ, Öğrenci, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Ziraat 

. 

Abstract 

 

Hatay Mustafa Kemal University Agricultural Faculty students' view of medicinal and 

aromatic plants 

Nowadays, the demand for medicinal and aromatic plants is increasing day by day because the 

treatment of many diseases cannot be solved or existing treatments are not sufficient. In this 

study, a questionnaire study was conducted to 181 students who were continuing their education 

in Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, in order to evaluate their 

knowledge about medicinal and aromatic plants, which plants they know more about, what they 
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use and where they obtain them. 65% male and 35% female, 67% 21-30, 94% single, 32% plant 

protection, 24% field crops, 18% garden plants and 36% 3rd class, 27% second grade students. 

The most familiar of the students in medical and aromatic plants, respectively; thyme, sage, 

garlic, mint, chamomile and blackberry. Students use medicinal and aromatic plants for the 

most therapeutic purposes and then as food, spices and cosmetics. 

Key Words: MKU, Student, Medical and Aromatic Plant, Agriculture 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Tıbbi ve aromatik bitkiler eski zamanlardan beri gıda, baharat, ilaç olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde “tıbbi” ve “aromatik” bitkiler birlikte kullanılmaktadır. Ancak 

tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, tütsü gibi alanlarda kullanılırken; aromatik bitkiler ise gıda, 

koku, tat alanlarında kullanılır (Bayram ve ark. 2009 ). Tıbbi ve aromatik bitkiler insanlık tarihi 

boyunca hastalıkların tedavisinde deneme yanılma yöntemleriyle kimi zamanda bilinçli kişiler 

tarafından kullanılmıştır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011; Oran Kalkınma Ajansı Raporu, 

2015; Asil ve Taşgın, 2018).  

Bitkilerin tedavi edici özelliği insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, sağlıklı 

yaşayabilmek ve hastalıkları tedavi etmek için bitkilerin tedavi edici özelliğinden 

faydalanmışlardır. Halk hekimliği uygulamalarında bitkisel tedavi genellikle deneme yanılma 

yöntemleri ile günümüze kadar gelmiştir. Modern tıpta ise hastalıkların tedavisinde bitkilerden 

elde edilen ilaçlar kullanılmaktadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). 

Günümüzde uzman kişiler ile hastalar arasında bitkilerle tedavi konusundaki iletişim ve 

bilgilendirme eksiklikleri hastaları ölüme kadar götürebilmektedir (Clement ve ark. 2005; 

Mutlu ve ark. 2013). Çünkü tıbbi ve aromatik bitkiler şifa amacıyla yoğun şekilde 

kullanılmaktadır. Ancak sağlık çalışanları tarafından yok sayıldığından varsa zararları hakkında 

bilimsel araştırmalar yapılmamaktadır. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin etkileri, 

bileşenleri ve diğer özelliklerine yönelik pek çok araştırmalar bulunmaktadır. Ancak bunların 

tedavi amacıyla kullanımları konusunda bazı yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bitkilerden ilaç 

elde edilirken nasıl farmakognozik prosedürlere uyuluyorsa bitkilerin ilaç olarak kullanımında 

da güvenlik kriterlerine dikkat edilmeli, bitki her türlü kontrolden geçirilmeli ve etiketlemede 

tüm bilgiler verilmiş olmalıdır (Sucaklı ve ark. (2014). 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 7 bölümde 1127 öğrenci 

bulunmaktadır. Anket çalışması 2018 yılı Şubat-Haziran aylarında öğrencilerle yüz yüze 

görüşerek 185 adet anket yapılmıştır. Öğrencilerin demografik bilgileri ve öğrencilere hangi 

tıbbi ve aromatik bitkileri tanıdıkları, bu bitkileri nerelerden temin ettikleri, hangi amaçla 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
79 

kullandıkları ve bitkilerin faydaları hakkında nerelerden bilgi aldıkları hakkında bilgiler 

alınmıştır. Tartışma bölümünde elde edilen bilgi ve bulguların ayrı ayrı değerlendirmesi 

yapılmıştır. 

 

TARTIŞMA ve BULGULAR 

Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin tıbbi ve aromatik bitkilerine bakış açılarını öğrenmek 

amacıyla öğrencilerle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin demografik bilgilerini 

öğrenmek amacıyla öğrencilerin yaş aralıkları, cinsiyet, bölümü, medeni durumları ve kaçıncı 

sınıfta okudukları hakkında sorular sorulmuştur ve bu soruların cevapları Şekil 1’de 

gösterilmiştir. Öğrencilerin yaş aralıklarına bakıldığında % 67’si 21-30 yaş aralığında, % 2’lik 

kısmı ise 40 yaş ve üzerinde olduğu görülmüştür. Anket yapılan öğrencilerin cinsiyetleri ise % 

65’i erkek, %35’i ise bayandır. Ankete katılan öğrencilerin medeni durumlarına bakıldığında 

%94’ü bekar, % 6’sı evlidir. Öğrencilerin bölümlerine bakıldığında ise %32’sini Bitki Koruma, 

% 24’ünü Tarla Bitkileri, % 18’ini Bahçe Bitkileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin % 36’sı 3. 

sınıfta, % 27’si 2. sınıfta okumaktadırlar. 
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       (e) 

Şekil 1. Öğrencilerin demografik bilgileri 

 

Öğrencilerin tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgileri 

Ankette öğrencilere ‘52 adet tıbbi ve aromatik bitkilerden hangilerini tanıyorsunuz?’ 

diye sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplara göre en çok tanınan bitkiler çizelge 1’ 

de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde günlük yaşamda kullanılan bitkilerin daha çok tanındığı 

görülmektedir. 

 

Çizelge 1. Öğrenciler tarafından en fazla tanınan tıbbi ve aromatik bitkiler 

Bitkinin adı  Evet (%) Hayır (%) 

Kekik 100 0 

Ihlamur 100 0 

Adaçayı 99 1 

Sarımsak 99 1 

Nane 98 2 

Papatya 97 3 

Kuşburnu 97 3 

Böğürtlen 95 5 

Kimyon 94 6 

Zencefil 92 8 

 

Çizelge 2. Öğrencilerin en çok tanıdığı tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım şekilleri oranı 

(%) 

Bitki adı  Tedavi  Gıda  Hem tedavi 

hem gıda  

Baharat  Kozmetik  

Kekik 27 44 19 10 0 

Ihlamur 58 25 13 3 1 

Adaçayı 60 26 10 4 0 

Sarımsak 12 51 20 12 5 

Nane 21 43 25 11 0 

Papatya 58 13 7 13 9 

Kuşburnu 47 38 12 3 0 

18

27
36

18

Sınıf

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf
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Böğürtlen 6 79 5 8 2 

Kimyon 10 56 17 17 0 

Zencefil 54 30 12 3 1 

 

Çizelge 2’de ise en çok bilinen tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım şekilleri verilmiştir. 

Öğrenciler, tanınan bitkilerin yoğun şekilde tedavi ve gıda amacıyla kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Adaçayı (%60), ıhlamur (%58), papatya (%58) ve zencefil (%54) daha çok 

tedavi amacıyla kullanılırken; böğürtlen (% 79), kimyon (% 56) ve sarımsak (% 51) ise daha 

çok gıda olarak kullanılmaktadır. Bitkiler kozmetik amacıyla az miktarda kullanılmaktadır. 

Yapılan bir çalışmaya göre; soğuk algınlığı (%58,4), hastalıklara karşı korunma (%46,6), ve 

cilt sorunları (%29,3) sebebiyle bitkisel ürün kullandıklarını belirtmişlerdir (Sucaklı ve ark. 

2014). 

Çizelge 3. Öğrencilerin en çok tanıdığı tıbbi ve aromatik bitkilerin temin ediliş şekilleri oranı 

(%) 

Bitki adı  Aktar Doğadan toplama Medya Market 

Kekik 35 30 0 35 

Ihlamur 52 18 1 30 

Adaçayı 54 18 0 27 

Sarımsak 17 25 2 56 

Nane 31 28 0 41 

Papatya 46 30 2 22 

Kuşburnu 51 13 2 34 

Böğürtlen 14 42 2 41 

Kimyon 41 10 2 47 

Zencefil 48 13 2 37 

 

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin tıbbi ve aromatik bitkileri temin ediliş şekilleriyle ilgili  

oransal veriler çizelge 3’te verilmiştir. Çizelgeye bakıldığında adaçayı (% 54), ıhlamur (% 52), 

kuşburnu (% 51) ve papatya (% 46) daha çok aktarlardan temin edilirken; sarımsak (% 56), 

kimyon (%47) ve böğürtlen (% 41) yoğun şekilde marketlerden temin edilmiştir. Ankete katılan 

öğrencilerin bazıları medya aracılığı ile tıbbi ve aromatik bitkileri aldıklarını belirtmişlerdir.   

Yapılan bir çalışmaya göre baharat satın alırken %60,9’luk oranla en çok tercih edilen 

aktarlar olurken bunu %24,4’lük oranla marketler takip etmektedir (Demirçivi ve Altaş 2016). 
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Kılıçhan ve Çalhan (2015)’ın yapmış olduğu çalışmaya göre ise %55,3 ile marketler ilk sırada 

iken %34,4 ile aktarlar ikinci sırada yer almıştır.  

 

Çizelge 4. Öğrencilerin en çok tercih ettiği tıbbi ve aromatik bitkilerin faydaları hakkında 

bilgiye başvurduğu yerlerin oranları (%) 

Bitki adı  Bilgi 

almıyorum 

Üniversite Tarım ve 

Orman 

Bakanlığı 

Yazılı 

kaynaklar 

İnternet Komşu  

Kekik 11 22 4 13 43 7 

Ihlamur 10 19 5 13 45 8 

Adaçayı 10 22 4 13 42 9 

Sarımsak 12 14 3 14 43 14 

Nane 13 23 3 15 38 9 

Papatya 9 20 4 14 44 9 

Kuşburnu 11 19 4 14 44 7 

Böğürtlen 15 15 4 13 43 11 

Kimyon 13 14 3 11 48 11 

Zencefil 12 20 6 14 42 6 

 

Çizelge 4’e bakıldığında öğrencilerin tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgiye 

başvurduğu yerler görülmektedir. Öğrenciler tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında daha çok 

internet aracılığıyla, daha sonra da üniversitedeki ilgili hocalara başvurarak bilgiye ulaştıklarını 

söylemişledir. Sucaklı ve ark. (2014)’nın yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin %21.2’si TV, 

%17.1’i ise internette okuduğu bitkisel ürün tariflerini kullandıklarını söylemişlerdir. Ankete 

katılımların %3.7’si internet ve TV reklamlarında gördüğü bitkisel ürünleri satın aldığını ifade 

etmiştir. 

 

SONUÇ 

Çalışmamızda üniversite öğrencilerinde tıbbi ve aromatik bitkiler kullanımının yaygın 

olduğu belirlendi. Üniversite öğrencileri tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük bir kısmını aktarlar 
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ve marketlerden almaktadır. Aktarlarda satılan tıbbi ve aromatik bitkiler, genellikle açık 

ortamlarda, ağzı açık çuvallar içerisinde satışa sunulmaktadır. Açık ortamlarda tıbbi ve 

aromatik bitkilerin aroma maddeleri, hava ve ışığın etkisiyle bozulmaktadır. Açık ortamlar, 

aynı zamanda toz vb. yabancı maddelerin tıbbi ve aromatik bitkilerle temasına yol açmaktadır. 

Bu nedenle, tıbbi ve aromatik bitkilerin ışık ve hava almaz şekilde paketlenip saklanması daha 

sağlıklı ve uygun olacaktır. 

Görsel medya araçları da kişileri oldukça etkilemektedir. Ankete katılan öğrencilerin 

büyük bir kısmı internette yer alan sitelerden bilgi aldıklarını söylemişlerdir. Bu tür siteler 

sadece olumlu özelliklerden bahsetmekte ya da eksik bilgilendirme yapmaktadır. 
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Hatay’ın Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Açısından Değerlendirilmesi 

 

Hasan ASİL 5 

 

Özet 

Hatay coğrafi iklimi, çevresel koşulları ve insani dokusuyla çok zengin bir kültüre sahip bir 

şehirdir. Bu doğal zenginlik sayesinde Hatay’ın doğal florasında bugüne kadar yaklaşık 250’si 

endemik olmak üzere toplam 2.000’den fazla bitki taksonunun olduğu belirlenmiştir. Bu 

çalışma, Hatay ilinin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından değerlendirilmesi, tıbbi ve aromatik 

bitki ihracat verileri, önemli tıbbi ve aromatik bitkiler, ilçe bazında kültüre alınan bitkiler, 

doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler, destekleme kapsamındaki tıbbi ve aromatik bitkiler 

ve tıbbi ve aromatik bitki stratejik plan faaliyetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Hatay 

ilinin 2017 tıbbi ve aromatik bitki ihracat verilerinde 8718 ton tıbbi ve aromatik bitki ihracatı 

gerçekleşmiştir. Hatay ilinde kültürel olarak 1470 da alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. En fazla üretimi yapılan bitkiler sırasıyla dereotu, kekik, defne, nane ve 

sumaktır. Doğadan en fazla toplanan bitkiler de sırasıyla defne, sumak, kekik, adaçayı ve 

biberiyedir. İhracatı yapılan bitkiler ise sumak, defne yaprağı, mahlep, nane ve meyan köküdür. 

Anahtar Sözcükler: Hatay, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Değerlendirme 

 

Abstract 

Evaluation of Hatay in Terms of Medicinal and Aromatic Plants 

Hatay is a city that has a rich culture with its geographical climate, environmental conditions 

and human texture. Thanks to this natural wealth, it has been determined that more than 2,000 

plant taxa, approximately 250 of which are endemic, have been present in the natural flora of 

Hatay. In this study, evaluation of Hatay province in terms of medicinal and aromatic plants, 

medical and aromatic plant export data, important medicinal and aromatic plants, plants 

cultivated on the basis of districts, medicinal and aromatic plants collected from nature, 

medicinal and aromatic plants in the scope of support and medical and aromatic plants The plan 

was conducted to determine the activities.  In the export data of 2017 medical and aromatic 

                                                 

5 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
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plant of Hatay province, 8718 tons of medicinal and aromatic plants were exported. In the 

province of Hatay, 1470 cultural and aromatic plants are cultivated. The most produced plants 

are dill, thyme, laurel, mint and sumac. The most collected plants from nature are laurel, sumac, 

thyme, sage and rosemary respectively. Exported plants are sumac, bay leaf, mahlep, mint and 

licorice root. 

Key Words: Hatay, Medicinal and Aromatic Plants, Evaluation 

 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Tıbbi ve aromatik bitkilerden insanlığın var oluşundan bu yana baharat, ilaç, sanayi, 

kozmetik alanlarında faydalanılmaktadır. Son zamanlarda sentetik ve kimyasal içerikli ilaçların 

sağlığımız açısından yan etkilerinin fazla olması sebebiyle geleneksel tıbba yönelim giderek 

artmakta ve tıbbi ve aromatik bitkiler her geçen gün büyüyen önemli bir pazar olmaktadır 

(Bayraktar ve ark., 2016). Dünyada 2000 yılında 60 milyar dolar büyüklüğünde olan tıbbi ve 

aromatik bitkiler pazarının 2017 yılı sonunda  110 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından yıllık 140 milyon dolar gibi bir gelir elde 

etmekte ve tıbbi ve aromatik bitki pazarı 32 milyar TL değerindedir (Anonim, 2017).  

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmiş ülkelerde %40’a varan oranda tıbbi ve 

aromatik bitkilerden yararlanılırken, gelişmemiş olan ülkelerde bu oran %80’lere kadar 

çıkmaktadır (Acubuca ve Budak, 2018). Türkiye’de yaklaşık olarak 6500 adet aktar, 4000 adet 

medikal market ve 25000 adet kadar da eczane faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki aktarlarda 

347 adet bitki türünün iç ve dış ticareti yapılmakta ve bunun da 200 civarı da doğadan 

toplanarak piyasaya sunulmaktadır. Türkiye’de üretilen kekik, defne, kimyon, kebere, çay ve 

haşhaş tohumu ve alkaloitler önemli ihraç ürünleri olup dünyada en fazla ülkemizden temin 

edilmektedir. Bunun yanında ülkemiz morfin, gül yağı, kekik yağı, defne yağı, adaçayı yağı, 

ıtır çiçeği yağı, sığla yağı, kimyon yağı, reçine, terebentin, oleoresin, sığla, kitre, sakız, zamk 

olarak ekstre ve ekstraktlarını da ihraç etmektedir (Anonim, 2017). Türkiye’de ticareti en fazla 

yapılan bitkiler: haşhaş, defne, kekik, kimyon ve adaçayıdır. Bu bitkiler tıbbi ve aromatik 

bitkilerin %86'sından fazlasını oluştururlar. Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı türler ise siyah 

kimyon, sarımsak, karabiber, kekik ve zencefildir (Yaldız ve Çamlıca, 2018). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik, kimyon, anason, rezene, adaçayı, çörek otu, kişniş, 

çemen, nane, haşhaş, şerbetçiotu gibi bazı bitkiler kültürel olarak üretilmektedir. Doğadan 

toplanmak suretiyle temin edilen tıbbi ve aromatik bitkiler ise: defne, mahlep, ıhlamur, adaçayı 

ve biberiyedir (Özgüven ve ark. 2005). Kültürel olarak üretilen bitkilerin ticaretindeki payı tüm 
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tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde %6– 7 civarındadır. Bu yüzden tıbbi ve aromatik bitkilerin 

kültüre alınması çok önemlidir (Arslan ve ark. 2005). 

Hatay bitkisel yapısı incelendiğinde bugüne kadar yaklaşık olarak 250’si endemik bitki 

olmakla beraber toplam 2.000’den fazla vasküler bitki taksonu tespit edilmiştir (Karahan ve 

ark., 2017). Bu çalışma, Hatay ilinin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından değerlendirilmesi, tıbbi 

ve aromatik bitki potansiyeli, üretimi (kültürü yapılan ve doğadan toplanan) ve ticaretini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışmada Hatay’ın tıbbi ve aromatik bitkileri açısından değerlendirme yapılırken 

tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında ilgili kamu kuruluşlarında elde edilen ham veriler ile, 

konuyla ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler ve sektörel raporlar incelenerek 

oluşturulmuştur. Derlenen verilerde Hatay ilinin tıbbi ve aromatik bitkilerinin 

değerlendirilmesi, Hatay ili tıbbi ve aromatik bitki ihracat verileri, Hatay’ın önemli tıbbi ve 

aromatik bitkileri, Hatay ilinde ilçe bazında kültüre alınan bitkiler, Hatay ilinde doğadan 

toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler, Hatay’daki destekleme kapsamındaki tıbbi ve aromatik 

bitkiler ve Hatay ili tarım ve kırsal kalkınma stratejik planında tıbbi ve aromatik bitkiler ile 

ilgili faaliyetler hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

TARTIŞMA ve BULGULAR 

Hatay ilinin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin Değerlendirilmesi 

Hatay ili sınırları içerisinde kalan, başta Amanos ve Kel dağları olmak üzere birçok dağ 

ve plato bulunmaktadır. Amanos dağları bitki florası açısından oldukça önemli bir sahadır. 

Birçok bitki adını Hatay ilinde bulunan Amanos dağından ve il merkezi olan Antakya’dan 

almaktadır. Ova olarak Amik ve Arsuz ovası bulunmakta ve özellikle amik ovası içerisinde 

bulunan Gölbaşı gölü bitki çeşitliğinde önemli bir role sahiptir. İlde tıbbi ve aromatik bitkilerin 

tamamına yakınının doğadan toplanmak suretiyle ticareti yapılmakla birlikte Hatay’ın birçok 

ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkilerden bazılarının üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2015, Gül 

ve Çelik, 2017). 

Hatay’da doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkilerden bazıları: zahter, ebegümeci, 

ısırgan, adaçayı, defne, mersin, karabaş, lavanta, çakşir, kekik, lale, nergiz, çiğdem, dağ çayı, 

ölmez çiçek, kebere’dir. Hatay mutfağı baharatların kullanılması açısından çok zengindir. 

Yemeklerde, mezelerde ve tatlılarda çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki baharat olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca defne ağacı baharat olarak kullanılmakla birlikte sabun yapımında da 

kullanılan tıbbi ve aromatik bir bitkidir (Anonim, 2015). 
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Hatay İli Tıbbi ve Aromatik Bitki İhracat Verileri 

Hatay ilinin 2017 yılı ihracat verileri incelendiğinde en fazla ihracatı yapılan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin başında zeytinyağı ve defne gelmekte ve defnenin defne yaprağı, defne yağı, 

kuru defne yaprağı gibi ticareti gerçekleşmektedir. 

Çizelge 1. Hatay ili 2017 Yılı tıbbi Aromatik Bitkiler Ürünü İhracat Verileri 

Sıra 

No  

Bitki Adı Miktar  

(kğ) 
 Sıra 

No  

Bitki Adı Miktar  (kğ) 

1 Keçiboynuzu 95.791  24 Zakkum Bitkisi 20.511 

2 Defne Bitkisi 58.830  25 Bitkisel Çaylar 19.689 

3 Defne 155.610  266 Baharat 14.454 

4 Defne Yaprağı 109.368  27 Nane 10.785 

5 Defne Yağı 3.417  28 Karışık Baharat 10.593 

6 Kuru Defne 

Yaprağı 

661.305  29 Mahlep 5.511 

7 Meyan Kökü 57.481  30 Zencefil 4.675 

8 Susam 52.170  31 Böğürtlen 3.300 

9 Anason 236.449  32 Hanımeli Bitkisi 2.560 

10 Kimyon 106.479  33 Papatya 2.291 

11 Sumak 892.605  34 Keçiboynuzu Pekmezi 2264 

12 Dereotu 759.238  35 Yasemin Bitkisi 1.700 

13 Baharatlar ve 

Soslar 

419.824  36 Arap Yasemini 1.150 

15 Maydanoz 1.679.565  37 Biskin Yağı 1.065 

16 K.Biber 44.065  38 Zahter 1.063 

17 Sarımsak 41.240  39 Zambak 850 

18 Kırmızı Biber 33.018  40 Gül 669 

19 Demirhindi-

Ezme 

28.294  41 Fırça Çalısı Bitkisi  600 

20 Çekilmiş 

Summak 

25.227  42 Toz Salep 440 

21 Garlıc ( 

Sarımsak ) 

23.900  43 Araucaria 350 

22 Kekik 23.048  44 Callistemon Bitkisi  300 

23 Tarçın 21.578   TOPLAM 
KAYNAK: HATAY İL 

GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

8.718.124 

                

(Anonim, 2018) 

Hatay’ın Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkileri 

Hatay’da gerek üretim ve satış gerekse doğadan toplanan bitkilerden ekonomik öneme 

sahip olanlar: adaçayı (Salvia officinalis), alıç (Crataegus Sp.), atkuyruğu – kırkkilit ( 

Equisetum arvense), ayrık otu (Agropyrın repens), biberiye (Rosmarinus officinalis), çakşır otu 

(Ferula elaeochytris), çoban çantası (Capsella bursa pastoris), çoban çökerten-demir dikeni 

(Tribulus terrestris), defne (Laurus nobilis), deve dikeni-meryem ana dikeni (Silybum  

marianum), ebe gümeci (Malva sp.), funda (Calluna vulgaris), hatmi çiçeği (Althaea 

officinalis), hayıt (Vitex agnus castus), hindiba (Cichorium intybus), karabaş otu (Lavandula 

stoechas), kekik-kara kekik-zahter (Thymus), mayıs papatyası (Matricaria chamomilla), 

melisa-oğul otu (Melissa officinalis)’dur (Anonim, 2015). 
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Hatay İlinde İlçe Bazında Kültüre Alınan Bitkiler 

Hatay’ın ilçeler bazında tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği incelendiğinde kekik, 

sumak, şekerotu, dereotu, defne, nane, yaban mersini, sorgum, sudan otu ve kimyon gibi 

bitkilerin yetiştiriciliği 1470 dekar alanda kültürel olarak ilçelerde yapılmaktadır. Bu 

bitkilerden üretim alanları içerisinde en fazla dereotu İskenderun, Samandağ ve Arsuz’da 

yetiştirilmektedir. Kekik en fazla Altınözü ve Yayladağı’nda yetiştirilmektedir (Gül ve Çelik, 

2017). 

 

Hatay İlinde Doğadan Toplanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Hatay’ın florasında bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler genellikle doğadan toplama 

yoluyla elde edilmektedir. Özellikle Yayladağı ve Samandağ ilçeleri yaygın olarak toplayıcılık 

yapılan ilçelerin başında gelmekte ve bu ilçelerde sumak, kekik, adaçayı ve biberiye gibi 

bitkiler yaygın olarak bulunmaktadır (Çelik, 2016).  Hatay’da yaygın olarak doğadan toplanan 

tıbbi ve aromatik bitkiler: sumak, kekik, karabaş, mersin, defne, adaçayı, kantoron, biberiye, 

ısırgan, ebegümeci, hatmi, karabaşotu, meyan kökü, peryavşanı, kapari, çakşır, murt, papatya, 

ayrıkkökü ve meşe palamudu’dur (Gül ve Çelik, 2017). 

 

Hatay’daki Destekleme Kapsamındaki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

 

Hatay ilinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma ve destekleme 

kapsamındaki tıbbi ve aromatik bitkiler 73 adet olup bu bitkiler şunlardır (Anonim, 2018). 

 

Çizelge 2. Hatay ili Destekleme kapsamındaki tıbbi ve aromatik bitkiler 

Bitki Adı Bitki Adı Bitki Adı Bitki Adı Bitki Adı Bitki Adı 

1.Adaçayı 14.Ebegümeci 27. Kırmızı biber 40. Rezene 53. Üzerlik otu 66. Nezle otu 

2.Anason 15. Ekinezya, 28. Sarı kantaron 41. Safran 54. Hardal 67. Lavanta 

3.Aslanpençesi 16. Fesleğen 29. Kısa mahmut 42. Salep 55. Yağ gülü 68. Defne 

4. Aspir 17. Göl soğanı 30. Domuz turpu 43. Kuşburnu 56. Goji berry 69. Hatmi 

5.Biberiye 18. Hardal 31. Mayıs papatyası 44. Sarımsak 57. Hünnap 70. Alıç 

6.Civanperçemi 19. Haşhaş 32. Melek otu 45. Çörekotu 58 Gümüş 71. Maydanoz 

7. Çakşır 20. Hint yağı 33. Çoban çantası 46. Altınotu, 59. Düğme 72. Yüksükotu, 

8. Çemen 21. Hodan 34. Meyankökü 47. Karahindiba 60. Pire otu 73. Ihlamur 

9. Çörekotu 22. Isırgan otu 35. Şevketi bostan 48. Karaasma 61. Nane  

10. Çöven 23.Kapari 36. Kuzukulağı 49. Sumak, 62. Pelin  

11. Dağ çayı 24. Kekik 37. Oğul otu 50.Şerbetçiotu 63. Mersin  
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12. Dereotu, 25. Kişniş 38. Öksürük otu 51. Zencefil 64. Geven  

13.Devedikeni 26. Kimyon 39.Meryem ana 52. Zerdeçal 65. Eşek hıyarı  

 

Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile 

ilgili faaliyetler 

Yayladağı’ında tıbbi ve aromatik bitkilerin 20 ha alanda kültüre alınması 

planlanmaktadır. 

Yayladağı, Samandağ, Antakya, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Dörtyol ve Hassa 

İlçelerinde defne, kekik, kapari, meyan kökü, biberiye, çakşır otu, sumak, mersin gibi sulama 

gerektirmeyen tıbbi ve aromatik bitkilerden 100 ha alanda üretim yapılması planlanmaktadır. 

Samandağ, Antakya ve İskenderun ilçelerinde melisa, nane ve ekinezya vb sulama 

gerektiren bitki çeşitlerinin 50 ha alanda üretiminin yapılması planlanmaktadır. 

Kumlu ilçesinde doğal ortamda yetişen meyan bitkisinin 5 ha alanda yetiştiriciliğinin 

yapılması planlanmaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı özel ağaçlandırma projeleri kapsamında Yayladağı, Altınözü 

ve Samandağ ilçelerinde toplam 200 ha alanda defne popülasyonlarının kurulması 

planlanmaktadır (Anonim, 2018). 
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Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algıları İle 

Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Doç Dr Lütfi ÜREDİ 6 

Pelin AYDINOL 7 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim okullarında çalışan eğitimcilerin çalışma alanlarında 

kendilerinde gördükleri öz-yeterlik algıları ile meslekten aldıkları doyum düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma verilerini elde etmede öğretmenlerin öz-yeterlik algı durumlarını 

belirlemek için “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” ve öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerini 

belirlemek için ise “Minnesota Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Ek olarak Hazırlanan “Kişisel 

Bilgi Formu” ile de öğretmenlerin demografik bilgileri elde edilmiştir.  Araştırmanın evreni 

oransız küme örneklemi kullanılarak Mersin ili Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz 

ilçelerindeki, özel eğitim uygulama, özel eğitim iş okulu ve rehabilitasyon merkezlerinde görev 

yapmakta olan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise yine bu 4 ilçede görev 

yapmakta olan 201 bayan 133 erkek toplamda 334 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin 

analizinde Windows SPSS 24.00 programı kullanılmıştır. Veriler yüzde frekans analizleri 

yapıldıktan sonra t-testi, Anaova, Manova analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

özyeterlik düzeyleri bağımsız değişkenlere göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Mesleki 

doyum düzeyleri kıdem yılı, öğrenim durumu, en son mezun olunan okul değişkenlerine göre 

anlamlı bir fark göstermektedir. Özyeterlik algıları ile mesleki doyum düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öneri olarak ise mesleki doyum çalışmalarına ağırlık 

verilerek alan öğretmenlerine destek sağlanması sunulmuştur.  
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Abstract 

 Examination of the Relationship Between Self-Efficacy Perception and 

Satisfaction Levels of Teachers Working in Special Education Schools 

The aim of this research is to examine the relationship between the self-efficacy 

perceptions of the educators working in special education schools and the satisfaction levels 

they receive from the profession. Minnesota Satisfaction Scale was used. The university of the 

study is the Merssin province, specials education applications, special education works, school 

and rehabilitaion centers. SPSS 24 program was used in the analysis of the data. In addition to 

the “Personal Information Form”, teachers's demographic information was obtained. The 

population of the study was consisted of the disproportionate cluster sample and the teachers 

who work in special education, special education business schools and rehabilitation centers in 

Yenişehir, Mezitli, Toroslar and Akdeniz districts of Mersin. The sample of the study consisted 

of 334 teachers in total of 133 women who were working in these 4 districts. Windows SPSS 

24.00 was used for data analysis. After the frequency test made, T-Test, Anaova and Manoya 

analysis were performed. As a result of the study, self-efficacy levels do not show a significant 

difference according to the independent variables. Occupational satisfaction levels show a 

significant difference according to the seniority year, education level and the most recently 

graduated school variables. There is a significant difference between self-efficacy perceptions 

and occupational satisfaction levels. Suggestion is given to support the branch teachers by 

focusing on vocational satisfaction studies. 

Key Words: 

Self-Efficacy Perception, Satisfaction Levels, Special Education. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Eğitim sistemi okullar yoluyla amacına ulaşır. Eğitim sisteminin alt sistemini oluşturan 

okulların belirlenen amaçlara ulaşabilmesinin, okulda verilen eğitimin niteliği ile ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Okul, eğitim sisteminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri 

doğrultusunda, öğrenciye istendik bilgi, beceri ve davranışların kazandırıldığı eğitim örgütüdür 

(Dibekoğlu, 2006:1). Okul eğitiminin nitelikli olmasındaki en önemli öğelerden biri de şüphesiz 

öğretmendir. Günümüzde öğretmenlerden, bireyleri hızla değişen teknolojik bir topluma 

hazırlamaları ve toplumun çeşitli problemleriyle uğraşmaları beklenmektedir (Özmen, 2001). 

Fakat bu güç ve yıpratıcı işi yapmaları karşılığında öğretmenler genellikle uygun olmayan 

koşullarda öğretim yapmaya çalışmakta, işlerinde kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar elde 

edememekte ve birçok ülkede oldukça düşük ücret karşılığında çalışmaktadırlar (Akçamete, 
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Kaner ve Sucuoğlu, 2001, s.1). Öğretmenlerin mesleklerinde terfilerinin güç olması, 

öğretmenlik mesleğiyle ilgili kendilerini yeterince geliştirememeleri, olumsuz çalışma koşulları 

öğretmenlerin iş doyumlarını azaltmakta, işlerinde isteksizliğe sebep olmaktadır. (Oruç, 2007: 

1-2).  Bahsedilen nedenler öğretmenlerin öz-yeterlik algılarını etkilemektedir. 

 

Çalışma Özel Eğitim alanında çalışan öğretmenler ile yapılacağı için özel eğitimin 

tanıma değinmek gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği’nde geçtiği şekli ile “özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal 

ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları 

ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim 

özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,” olarak ifade edilmektedir (2000: madde 4-

ç). Özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterlilikleri ve ihtiyaçları birbirinden farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıklardan dolayı gerek eğitimlerinde gerekse sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanmasında her birey için ayrı plan (BEP) ve uygulama yapılmaktadır.  

 

Özel eğitim merkezlerinde özel gereksinimli çocukların eğitim gereksinimlerini 

karşılamak için birçok farklı alandan meslek grubu bir arada çalışmaktadır. Özel eğitim 

merkezlerinde çalışan personel arasında işitme, görme ve zihinsel engelliler öğretmenliği gibi 

farklı alanlarda uzmanlaşmış özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimciler, okul öncesi eğitim 

öğretmenleri, psikolog ya da psikolojik danışmanlar ve fizyoterapistler özel gereksinimli 

çocukların gereksinimlerine uygun olarak gelişimlerini desteklemektedirler (Dere Çiftçi, 2015: 

222). 

 

Özel eğitime muhtaç bireyler özel eğitim okullarında, rehabilitasyon merkezlerinde, 

temel eğitim bünyesindeki özel alt sınıflarda eğitim almaktadırlar. Özel eğitim öğretmenleri bu 

alanda yetiştirilmiş olup eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Özel eğitim öğretmeni 

yetiştirmede ve çalışan öğretmenlerin bu eğitim süreçleri içerisinde birtakım problemler 

olmaktadır.  

 

Özel eğitim alanında eğitim alan ve çalışan eğitimciler, özel eğitim türüne ve 

öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim ortamı düzenlemektedir. Genelde bu durum her 

öğrenci için bireysel olmaktadır. Bu ortamı oluştururken aile ile iş birliği içinde olarak, onların 

da beklentilerini göz önüne alarak ve eğitimcinin dönem başında aldığı performans durumunu 

da dikkate alarak eğitimci düzenleme yapmaktadır. 
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Tüm bu eğitim ortamını düzenleme ve eğitimi sağlama da özel eğitim öğretmenine 

birçok görev düşmektedir. Öğretmenler, görevlerini yerine getirirken gerek öğrenci ile gerek 

aile ile gerekse eğitim ortamından sebeple birçok problem ve sıkıntı ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu sebeple öğretmenlerde karşılaşılan problemlerle başa çıkma, çözüm yolları 

üretme gibi durumlarda öz-yeterlik algıları ile doyum düzeyleri arasındaki ilişkide çeşitlilik 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Her ne kadar öğretmenlik mesleği mesleğin stresinden kaynaklı tükenmişlik duygusuna 

bir yatkınlık sağlasa da her öğretmen bu tür problem durumlarıyla karşı karşıya kalmasına 

rağmen neden bazı öğretmenler diğer öğretmenlerden farklı olarak mesleğe, öğretime ve 

öğrencilere yönelik pozitif bir tutuma sahiptirler ve kendilerini daha yeterli hissetmektedirler. 

Bu durumun birçok nedeni olduğu tartışmasız bir gerçektir ve bunların en önemlilerinden birisi 

de öğretmenlerin öz-yeterlik inancıdır (Karahan, 2008: 3). 

Ülkemizdeki maddi koşullar, çalışma ve sosyal yaşamın dayatmaları göz önüne 

alındığında, özel eğitim öğretmenleri mesleği bırakmasalar da böyle bir tablo karşısında 

mesleğin ideallerine yabancılaşma, yaptığı işten keyif almama, işiyle ilgili yenilikleri takip 

etmeme gibi sonuçların ortaya çıkması beklenilebilir. Mesleki anlamda başarı duygusunu elde 

edemeyen öğretmenlerin yaşamlarından elde edecekleri doyum da olumsuz etkilenecektir 

(Aydemir, Diken, Yıkmış, Aksoy, Özokçu, 2015: 70-71). Özel eğitim alanında öğrenci 

verimliliğinin, ilerlemesinin geç ve yıpratıcı olmasından dolayı eğitimcinin başarı duygusunu 

yaşayarak mesleki doyuma ulaşması da ya geç olacak ya da doyumsuzlukla sonuçlanacaktır.  

 

ÖZ-YETERLİK 

Öz-yeterlik üzerine yapılan araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li 

yılların sonlarında Albert Bandura’nın çeşitli fobilere sahip bireylerle yaptığı terapi 

çalışmalarıyla başlamıştır. Yılan ve köpek gibi hayvanlar tarafından ısırılma fobisi olan 

bireylerin korkularıyla başa çıkabilmelerine yönelik terapi seansları esnasında Bandura (1977) 

bazı bireylerin ne kadar istekli olsalar dahi korkularını yenemediklerini görmüştür. Bandura 

gözlemleri neticesinde farklı terapi sonuçlarının ortaya çıkmasının kişilerin başarılı 

olabileceklerine dair algılarındaki farklılaşmadan kaynaklandığı kanaatine varmıştır. Diğer bir 

deyişle, fobik bireyler birbirleriyle benzer özelliklere sahip olsalar (yaş, cinsiyet ve gelişim 

özellikleri gibi) ve aynı hedef ve beklentileri paylaşsalar dahi bireysel yeterlik algılarındaki 

farklılaşma, farklı terapi sonuçları doğurmuştur (Akt: Sakız, 2013: 87). 
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Öz-yeterlik kavramının ortaya çıkışı Albert Bandura tarafından geliştirilen sosyal-

bilişsel kurama ve bu kuramın temel yapıtaşlarından karşılıklı belirleyicilik (reciprocal 

determinism) ilkesine dayanmaktadır. Karşılıklı belirleyicilik ilkesine göre, kişisel faktörler, 

içinde bulunulan çevre ve kişinin sergilediği davranışlar karşılıklı olarak birbirini etkileyerek 

bireyin bir sonraki davranışını belirler (Bandura, 1986). Öz-yeterlik, karşılıklı belirleyicilik 

ilkesinin işleyişinde anahtar role sahip kişisel faktörlerdendir (Bandura, 1997, Akt: Sakız, 2013: 

187). Sosyal öğrenme kuramına göre bireyin davranışları bireyin çevresi ve zihinsel yetenekleri 

ile öz-yeterlik algısı sonucu oluşur (Karahan, 2008: 35). 

 

Bandura (1994)’ya göre öz-yeterlik inancı, bireylerin hayatlarını etkileyecek olaylara 

ilişkin önemli ölçüde performansta bulunabilme yeteneklerine ilişkin inançlarıdır. Bu inançlar, 

bireylerin nasıl hissettiklerini, düşündüklerini, kendilerini motive ettiklerini ve davrandıklarını 

belirlemektedir (Üredi ve Üredi, 2006: 2). 

 

Öz-yeterlik inançları, kişilerin duygularını, düşüncelerini, motivasyon ve davranışlarını 

belirler (Karahan ve Uyanık, 2011: 2). Bireyin öz yeterliliğine ilişkin algısı kendi gerçek 

yeterliliğini yansıtmayabilir. Ancak, algılanan öz-yeterlik bireyin davranışlarını düzenlemede 

önemli bir role sahiptir. Öz-yeterlik, bireyin etkinliklerinin seçimini, bir etkinlikte harcayacağı 

çabayı, bir güçlükle karşılaştığında göstereceği sebat süresini, duyacağı kaygı ya da güven 

düzeyini etkiler (Bandura, 1997, Akt: Karahan, 2008: 37). 

 

Bandura’ya (1997) göre, güçlü öz-yeterlik inançlarına sahip olan insanlar yeni 

karşılaştıkları ve mücadele etmek durumunda oldukları yaşantılardan kaçmazlar ve eylemlerini 

başarılı bir şekilde tamamlamak için oldukça kararlıdırlar. Zayıf öz-yeterlik inançlarına sahip 

insanlar da belli görevleri yerine getirme aşamasında güçlü öz-yeterlik inancına sahip olan 

insanlara nazaran gerginlik, stres ve er geç hoşnutsuzluk duyguları ve yaşantıları ortaya çıkar 

(Akt: Çapri ve Kan, 2006: 49). 

 

Öz-yeterlilik inancı, insanların düşünce biçimlerini ve duygusal tepkilerini de 

etkilemektedir. Yüksek düzeyde öz-yeterliğe sahip bireyler, zorluk düzeyi yüksek olan 

çalışmalarla karşı karşıya kaldıklarında daha rahat ve verimli olabilirler. Düşük öz-yeterlilik 

inancına sahip kimseler ise yapacakları çalışmaların gerçekte olduğundan daha da zor olduğuna 

inanırlar. Bu tip bir düşünce; kaygıyı ve stresi arttırırken; kişinin bir sorunu en iyi şekilde 
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çözebilmesi için gereken bakış açısını daraltır. Bu nedenle öz-yeterlik inancı, bireylerin başarı 

düzeylerini çok güçlü bir şekilde etkilemektedir (Pajares, 2002, Akt: Üredi ve Üredi, 2006: 3). 

 

Billheimer’e (2006) göre yüksek öğretmen öz-yeterliği karar vermeyi, ailenin okula 

ilgisini artırmayı ve olumlu okul iklimi oluşturmayı etkilemektedir. Öğretmenin öz-yeterliği ne 

kadar yükselirse, ısrarcı bir şekilde engellerin üstesinden gelme ve başarısızlığa karşı sebat 

etmeleri o kadar olasıdır (Goddard, Hoy ve Hoy, 2004). Güçlü öz-yeterliğe sahip öğretmenler 

güven, gayret, ısrar, çaba gibi spesifik ve gözlemlenebilir davranışlar sergilemeye meyillidirler. 

Bu öğretmenler, öğrencilerinin öğrenmeleri için daha uzun süre zaman harcarlar ve özellikle 

düşük yeteneğe sahip öğrencilere karşı daha sorumlu ve içten davranırlar (Lewandowski, 2005). 

Yeterlik duygusu düşük olan öğretmenler, öğrencilerin çalışması için negatif cezalar 

uygulayan, dışsal teşviklere güvenen, sınıf davranışlarını sert bir şekilde kontrol etmeye çalışan 

ve öğrencilerin motivasyonları ile ilgili olumsuz bir görüşe sahip olan kişilerdir. Güçlü öz-

yeterliğe sahip öğretmenler ise öğrencileri için başarı deneyimleri sağlarlar. Oysaki öz-yeterliği 

düşük olan öğretmenler, öğrencinin bilişsel gelişimine ve kendi kapasiteleri ile ilgili yargılarına 

zarar verirler (Akt: Telef, 2011: 92). 

 

Öz-yeterlik inançları, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine 

getirebilecek, istekli, özverili ve karşılaştıkları sorunlarla basa çıkabilen öğretmenler 

yetiştirilmesi açılarından önemli bilgiler elde edilmesinde katkı sağlamaktadır (Yeşilyurt, 2013: 

89). 

 

Öğretmenlerin tükenmişlikleri sınıf içi sorunlara hoşgörüde azalma, derse yeterince 

hazırlık yapmamaya başlama, düşük iş performansı, işe yönelik olumsuz tutumlar, iş 

devamsızlıkları, işten ayrılmak isteme gibi davranışsal sonuçlara yol açmaktadır. Tükenmişlikle 

bağlantılı olarak fiziksel ve ruhsal sağlıkta bozulmalar ortaya çıkarak yaşam kalitesini 

düşürmektedir. Fiziksel düzeyde baş ağrıları, ülser gibi sağlıkla ilgili sorunların yanı sıra 

depresyon, öfke, öğrencilere ve mesleğe yönelik tutumlarda olumsuzlukların da ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır (Aydemir, Diken, Yıkmış, Aksoy, Özokçu, 2014: 69). 

 

DOYUM 

İş doyumu, ilk kez 1920’lerde ortaya atılmış, 1930-40’lı yıllarda önemi kabul edilerek 

incelenmeye başlanmıştır. O tarihlerden itibaren öncelikle endüstri ve örgüt psikolojisinde, 

sağlık ve eğitim alanlarında üzerinde en fazla çalışılan konulardan biri olmuştur. Farklı meslek 
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ve iş alanlarında bu denli önem ve ilgi ile ele alınmasının nedenleri değişiktir. Endüstri alanında 

özellikle iş doyumu doğrudan ya da dolaylı olarak iş performansını etkileyen bir etmen olarak 

görülür (Güler, 1990, Akt: Kağan, 2010: 41). 

 

Henne ve Locke (1985) iş doyumunu (veya doyumsuzluğunu), çalışan birey tarafından 

değer yargılarına duygusal bir cevap olarak tanımlamaya çalışmıştır. Eğer çalışan işle ilgili 

değerleri yerine getirmiş olarak algılarsa, işten doyum elde edecektir; eğer hayal kırıklığına 

uğramış olarak algılarsa, hoş olmayan doyumsuzlukla baş başa kalacaktır (Koruklu, Feyzioğlu, 

Özenoğlu Kiremit, Aladağ, 2013: 120). 

İş doyumunun nasıl oluştuğu hakkında pek çok yaklaşım vardır. Mortimer (1979), bu 

yaklaşımları şöyle özetlemektedir (Akt: Girgin, 2009: 1298): 

• İş doyumu, işin kişinin ihtiyaçlarını karşılama düzeyine bağlıdır. 

• Bazı yazarlara göre iş doyumu, kişinin işinden almak istediği ile aldığı doyum 

arasındaki tutarsızlığın derecesine bağlıdır. Örneğin, bir kişinin, yaptığı iş için almayı beklediği 

ücret ile aldığı ücret arasındaki tutarsızlığın derecesi, bu kişinin ücreti konusundaki 

doyumsuzluğun belirleyicisidir. 

• Bir başka bir yaklaşıma göre iş doyumu çalışanın değerlerine bağlıdır. 

• Diğer bir yaklaşım, daha çok hakkaniyet kuramına dayanır. Çalışan 

organizasyona kendi yaptığı katkıların sonucunda elde ettiklerini, diğer çalışanların elde 

ettikleri ile karşılaştırır. Bu karşılaştırma sonucu kendi aldıklarının daha az doyurucu olması 

çalışanın, işten doyum almamasına neden olacaktır. 

 

Gibson, Ivancevich ve Donnelly (2000:352-353)’ a göre, iş doyumu bireyin yaptığı işle 

ilgili kendini iyi hissetmesi duygusu olarak tanımlanabilir. İş doyumu içsel ve dışsal sonuçların 

seviyesine ve iş görenin bu sonuçlara nasıl baktığına bağlıdır. Bu sonuçlar, kişiden kişiye 

değişen farklı değerler alır ve insanlar iş sonuçlarını farklı önemlilikte değerlendirir. Bu 

farklılıklar, temelde aynı iş görevi için farklı seviyede iş doyumuna neden olabilir (Akt: 

Gençay, 2007: 767). 

 

Doyumun her çeşidi gibi iş doyumu da duygulara hitap eder. Hoşlanma, hoşlanmama 

ve etki ile ilgili duyguların hepsini ifade eder. Bunun yanında iş doyumu, doyumun bir kişinin 

bir işten mutlu olmasını sağlayan boyutudur (Izgar, 2003, s. 6, Akt: Kağan, 2010: 41). 
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İnsanlar işlerinde ne kadar doyumlu olurlarsa verimleri artar. Dolayısıyla hizmet 

götürdükleri toplumla aralarındaki çatışmalar en alt düzeye iner (Yiğit, 2007: 35). 

 

İş doyumu, kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin önemli gereklerinden 

biridir. İş doyumunu yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi kişisel özelliklerin yanı sıra yapılan işin 

içeriği, ücret, yönetim politikası, çalışma koşulları gibi örgütsel ve çevresel etkenlerin etkilediği 

belirtilmektedir (Gençay, 2007: 767). 

İşten doyumun derecesi çalışandan çalışana değişir. Doyum çalışanın gereksinmesinin 

türüne, derecesine, süresine, işinden veya örgütten beklentisinin niteliğine, işini 

değerlendirmesindeki yeterliliğine dayanır. İşten doyumu etkileyen örgütsel değişkenler işin 

niteliği, ücret, yükselme olanağı, övülmek, çalışma koşulları, denetim, iş arkadaşları, çalışanın 

kişiliği, örgüt ve yönetim olarak sayılabilir. İşin niteliğini yetenekleri, yüksek becerileri 

kullanmaya, yaratıcılığa, değişikliğe, sorumluluğa elverişlilik, öğrenmeye olanak tanıması, 

demokratik denetimin olması, işin bilişsel buluşlara, yeniliklere açıklığı, değişik düşünce, 

beceri ve tutumu içerecek zenginlikte olması, sorun çözmeye dayanması gibi etkenler oluşturur. 

İşin niteliği yükseldikçe, genel olarak işten doyum da artmaktadır. Bir iş ne kadar anlamlı bir 

bütün oluşturuyorsa, çalışan işi bitirip başarıya ulaştığında o kadar doyum sağlar (Başaran, 

1982, Akt: Üçüncü, 2007: 8-9). 

 

İşte doyum, iş görenin işini değerlendirmesinin bir sonucudur. İş görenin işini 

değerlendirmesine konu olan etmenler, örgütçe kendisinin doyurulan ekonomik, psikolojik ve 

sosyal gereksinimlerdir. İşten doyum, iş görenin örgütçe doyurulması ile ortaya çıkan bir haz 

duygusu ya da olumlu duygulardır (Yiğit, 2007: 38). 

 

Kendine güvenen, öz benlik duygusunu gerçekleştiren iş görenler, bu kişilik 

özelliklerini daha aşağı düzeyde geliştirenlerden daha çok doyum sağlayabilmektedir. Öz 

gerçekleştirme düzeyine ulaşan bir iş gören, savaşım isteyen işe karşı daha yüksek değer 

vermekte; başarıya daha çok güdülenmekte; daha yüksek sorumluluk almakta; adil yükselmeye, 

onaylamaya daha az gereksinim duymakta; eleştiriden daha az kırılmakta; işiyle ilgili 

çatışmaya, kaygıya daha az düşmekte; daha az uyum mekanizmalarına başvurmaktadır (Yiğit, 

2007: 40). 

 

Çalışan, işinde doyuma ulaştığında bunun diğer yaşam alanlarında da etkisini 

görmektedir. Çalışanın aile yaşamındaki duygularını örgütteki işine, işindeki duygularını aile 
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yaşamına yansıtarak genellemesi olağan bir durumdur. Bu sebeple de çalışanın işten duyduğu 

doyumun yaşamdan duyduğu doyuma etkisi olağandır (Üçüncü, 2016: 9). 

 

İş doyumu bireylerin işlerine karşı geliştirmiş oldukları tutumlardır. İş doyumunun 

yükseltilmesi için çalışma hayatının kalitesinin arttırılması; çalışma şartlarının ve çalışma 

çevresinin düzenlenmesi, çalışanların psikolojik, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarının 

karşılanması ve çalışma hayatından kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi ile sağlanabilir. 

İşinde mutlu olan insanların daha uzun yaşadıkları belirlenmiştir. İşlerinde mutlu olamayan 

insanların stres altında kaldıkları saptanmıştır (Yiğit, 2007: 78-79). 

 

Caprara, Barbaranelli, Steca ve Malone’e (2006) göre yüksek öz-yeterlik inançlarına 

sahip öğretmenlerin, iş tatminini güçlendiren ve besleyen kişiler arası ağları geliştirmeleri ve 

uygun koşulları oluşturmaları daha olasıdır. Bireyin işe devamsızlığı, işten tatminsizliği, 

performans düşüklüğü gibi pek çok konunun çalışma yaşamındaki doyum eksikliğinden 

kaynaklandığı açıktır (Akt: Telef, 2011: 93). 

 

Çalışan, işi ile kendisi arasında uyumu sağlayıp; ücret, iş arkadaşlığı ve terfi olanakları 

gibi sosyal statü sembollerinden olumlu bir şekilde yararlanabilirse iş doyumunu sağlamış olur. 

Bu doyumu sağlayan faktörler kişiden kişiye değişmekle birlikte önemli olanlar ve daha az 

önemli olanlar olarak ikiye ayrılır. İşgörenin önemli bulduğu ihtiyaçları ne kadar yüksek oranda 

karşılanırsa iş tatmini de aynı oranda yüksek olacaktır (Üçüncü, 2016: 7). 

 

İş doyumunu etkileyen faktörler, bireysel ve çevresel faktörler olarak ifade 

edilmektedir. Bireysel faktörleri iş ortamından beklentiler, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel çevre, 

kişilik, genel yaşam normları, görev türü, medeni durum, eğitim düzeyi ve çalışma yılı, çevresel 

faktörleri ise işin niteliği, ücret, gelişme ve yükselme imkânları, çalışma koşulları, grup 

girişimi, iş normları, moral, yönetici ile ilişkiler olarak sıralanabilir (Başaran, 2000, Akt: 

Koruklu ve diğerleri, 2013: 120). 

 

Bireylerin beklentileri ile mesleğin veya işin sağladığı olanakların şu alanlarda birbirine 

uygun olması hâlinde iş veya meslek doyumunun gerçekleştiği söylenebilir (Kuzgun, Aydemir 

Sevim, Hamamcı, 1999: 15):  

1. Mesleğin gerektirdiği etkinliklerin bireyin yetenek, bilgi ve becerileri ile tutarlı 

olması.  
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2. Çalışma ortamının fiziksel durumunun uygun olması.  

3. Çalışma ortamındaki insan ilişkileri.  

4. Sağlanan kazanç düzeyi.  

5. Ödül ve takdir.  

6. Sağlanan güvence.  

7. İlerleme olanağı.  

8. Verilen yetki ve sorumluluk.  

9. Günlük çalışma süresi.  

10. Yarışma ve kendini gösterme olanağı.  

11. İş bulabilme olanağı.  

12. Meslek etkinliklerinin birey için ilgi çekici olması. 

 

PROBLEM VE ALT PROBLEMLER 

PROBLEM 

Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile mesleki doyum düzeyleri 

arasındaki ilişki nasıldır?   

ALT PROBLEMLER 

1) Özel eğitim alanında çalışan eğitimcilerin öz-yeterlik düzeyleri ile cinsiyet, yaş, kıdem 

yılı, öğrenim durumu, branş ve en son mezun olunan okul değişkenleri açısından anlamlı 

düzeyde fark var mıdır? 

2) Özel eğitim alanında çalışan eğitimcilerin mesleğe karşı doyum düzeylerinin cinsiyet, 

yaş, kıdem yılı, öğrenim durumu, branş ve en son mezun olunan okul değişkenleri açısından 

anlamlı düzeyde fark var mıdır?  

3) Özel eğitim alanında çalışan eğitimcilerin mesleğe karşı doyum düzeyleri ile öz-yeterlik 

algıları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 

YÖNTEM 

ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu araştırma farklı değişkenler açısından öğretmenlerin öz-yeterlik ile mesleki doyum 

düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladığından ilişkisel tarama modeli olan 

nicel bir araştırmadır. 

 

İlişkileri ve bağlantıları inceleyen araştırma, çoğunlukla ilişkisel (associational) 

araştırma olarak adlandırılır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2016: 24). İki ve daha çok sayıdaki 
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değişen arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelidir. Bu tür bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, tekil taramada olduğu 

gibi, ayrı ayrı sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme (değer verme, ölçme), ilişkisel bir 

çözümlemeye olanak verecek şekilde yapılmak zorundadır (Karasar, 1994). 

 

Bu araştırma nicel bir araştırmadır. Nicel araştırma olaylar arasındaki ilişkileri 

tanımlamak için sayısal veriler kullanır (Akman, 2014: 9). Olgu ve olayları nesnelleştirerek 

gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir 

araştırma türüdür. Gözlem ve Ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmaya 

niceliksel (sayısal) “Quantitative” araştırma denir (Akman, 2014: 10). 

 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

 Bu araştırmanın evrenini, Mersin ilinde faaliyette bulunun özel eğitim uygulama 

okullarında, özel eğitim uygulama iş okullarında ve rehabilitasyonlarda çalışan öğretmenler 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 1: Araştırmaya katılan eğitimciler ile ilgili frekans ve yüzde dağılımı  

 

  f % 

Cinsiyet Bayan 201 60,2 

Erkek 133 39,8 

Yaş 20-25 62 18,6 

26-30 54 16,2 

31-35 53 15,9 

36-40 66 19,8 

41-45 24 7,2 

46 yaş ve üzeri 75 22,5 

Kıdem Yılı 1-5 yıl 120 35,9 

6-10 yıl 68 20,4 

11-15 yıl 39 11,37 

16-20 yıl 30 9,0 

21-25 yıl 20 6,0 

25 yıl ve üzeri 57 17,1 

Öğrenim Durumu Önlisans 51 15,3 

Lisans 256 76,6 

Yüksek Lisans 13 3,9 

Doktora 1 ,3 

Diğer 12 3,6 

 
En Son Mezun Olduğunuz Okul 

Eğitim Fak. 226 67,7 

Fen-Edebiyat Fak. 25 7,5 

Diğer Fak. 83 24,9 

Branş Özel Eğitim  115 34,4 
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Sınıf Öğretmeni 75 22,5 

Görsel Sanatlar 10 3,0 

Müzik 8 2,4 

Beden Eğitimi 11 3,3 

Rehberlik 6 1,8 

Okul Öncesi 26 7,8 

Psikolojik Danışman 13 3,9 

Çocuk Gelişimi 8 2,4 

Diğer branşlar 62 18,6 

 

BULGULAR 

Tablo 2: Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının cinsiyete göre farklılaşma durumu ile ilgili 

ilişkisiz grup t-testi sonuçları 

 

Cinsiyet  N X S sd t p 

Kadın 201 94,03 12,33 332 ,740 ,460 

Erkek 133 95,06 12,58   ,737 ,462 

 

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (p.01, t testi). 

 

Tablo 3: Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının yaşa göre farklılaşma durumu ile ilgili ANOVA 

testi sonuçları 

    Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F  P 

Yaş  Gruplararası 1052,987 5 210,597 1,372 ,234 

Gruplariçi  50355,648 328 153,523     

Toplam 51408,635 333       
 

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

(p.01, ANOVA). 

 

Tablo 4: Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının kıdem yılına göre farklılaşma durumu ile ilgili 

ANOVA testi sonuçları 

    Kareler Sd Kareler F  P 
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Toplamı Ortalaması 

Kıdem yılı Gruplararası 1418,888 5 283,778 1,862 ,101 

Gruplariçi  49989,747 328 152,408     

Toplam 51408,635 333       

 

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri kıdem yıllarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (p.01, ANOVA). 

Tablo 5: Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının öğrenim durumu göre farklılaşma durumu ile 

ilgili ANOVA testi sonuçları 

    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Öğrenim 

durumu 

Gruplararası 1404,763 5 280,953 1,843 ,104 

Gruplariçi  50003,872 328 152,541     

Toplam 51408,635 333       

 

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri öğrenim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (p.01, ANOVA). 

Tablo 6: Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının en son mezun olunan okula göre farklılaşma 

durumu ile ilgili ANOVA testi sonuçları 

    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

En 

son 

mezun 

olunan 

okul 

Gruplararası 262,932 2 131,466 ,851 ,428 

Gruplariçi  51145,703 331 154,519     

Toplam 51408,635 333       

 

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri en son mezun olunan okula göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir (p.01, ANOVA). 

 

Tablo 7: Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının branşlara göre farklılaşma durumu ile ilgili 

ANOVA testi sonuçları 
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    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Branş  Gruplararası 1837,761 9 204,196 1,335 ,004 

Gruplariçi  49570,87 324 152,997     

Toplam 51408,635 333       

 

Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları branşlara göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(p.01, ANOVA). Özel eğitim branş öğretmenlerinin diğer branşlara göre öz-yeterlik algısı 

daha yüksektir. 

 

 

 

 

 

Tablo 8: Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşma durumu ile ilgili 

t-testi sonuçları 

Cinsiyet  N X S sd t p 

Kadın 201 76,71 10,89 332 1,89 ,058 

Erkek 133 74,36 11,29   1,88 ,060 

 

Öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (p.01, t testi). 

Tablo 9: Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin yaşa göre farklılaşma durumu ile ilgili 

ANOVA testi sonuçları 

    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Yaş  Gruplararası 1837,761 9 204,196 1,335 ,218 

Gruplariçi  49570,873 324 152,997     

Toplam 51408,635 333       
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Öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri yaşa göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (p ,005, ANOVA). 

 

Tablo 10: Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin kıdem yıllarına göre farklılaşma durumu 

ile ilgili ANOVA testi sonuçları 

    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Yaş  Gruplararası 1441,038 5 288,208 2,368 ,038 

Gruplariçi  39465,617 327 120,690     

Toplam 40906,655 332       

 

Öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri kıdem yıllarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir (p.01, ANOVA). ANOVA, Tukey sonuçlarına göre 6-10 yıl kıdem 

derecesindeki öğretmenlerin doyum düzeyleri 25 yıl ve üzeri kıdem derecesindeki öğretmenlere 

göre daha fazladır.  

 

Tablo 11: Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin öğrenim durumlarına göre farklılaşma 

durumu ile ilgili ANOVA testi sonuçları 

    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Öğrenim 

durumu 

Gruplararası 2671,808 5 534,362 4,57 ,000 

Gruplariçi  38234,847 327 116,926     

Toplam 40906,655 332       

Öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri öğrenim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (p.05, ANOVA). Grup homojen değeri 0,04 yani homojen olmadığı için 

Kruskal Wallis tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre p değeri 0,05’den büyük olduğu için 

eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin öğrenim durumlarına göre değişiklik göstermediği 

kararına varılır. 

Tablo 12: Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin en son mezun olunan okullara göre 

farklılaşma durumu ile ilgili ANOVA testi sonuçları 

    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

En son 

mezun 

Gruplararası 2250,743 2 1275,371 10,973 ,024 

Gruplariçi  38355,912 330 116,230     
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olunan 

okul 

Toplam 40906,655 332       

Öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri en son mezun olunan okullara göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (p.05, ANOVA). Grup homojen değeri 0,002 yani homojen olmadığı 

için Tamhane sonuçlarına göre eğitim fakültesi mezunu olan eğitimcilerin diğer fakültelerden 

mezun olanlara göre doyum düzeyleri daha yüksektir. 

Tablo 13: Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin branşlara göre farklılaşma durumu ile 

ilgili ANOVA testi sonuçları 

    Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F  P 

Branş  Gruplararası 2691,024 9 299,003 2,527 ,008 

Gruplariçi  38215,631 323 118,315     

Toplam 40906,655 332       

Öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri branşlara göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir (p.05, ANOVA). Diğer branş öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri özel 

eğitim öğretmenlerine göre daha yüksektir.  

 

Tablo 14: Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin öz-yeterlik algılarına göre farklılaşma 

durumu ile ilgili t-testi sonuçları 

 

  N X S sd t p 

Özyeterlik  334 94,4414 12,44289 332 24,019 ,002 

Doyum 

düzeyi 

334 75,7718 11,10013       

 

Eğitimcilerin öz-yeterlik algıları ile mesleki doyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

vardır. Eğitimcilerin mesleki doyum düzeyleri öz-yeterlik algılarına göre daha yüksektir. 

SONUÇ 

 Mersin ili, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçelerinde özel ve devlet okulu olmak 

üzere özel eğitim uygulama okulu, özel eğitim iş uygulama okulu, rehabilitasyon merkezlerinde 

görev yapmakta olan eğitimcilere uygulanan ölçekler sonucunda 201 bayan, 133 erkek eğitimci 

olduğu görülmüştür.  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
108 

 Eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının bağımsız değişkenlere göre SPSS sonuçlarına 

bakıldığında, öz-yeterlik algıları ile cinsiyet, yaş, kıdem yılı, öğrenim durumu, en son mezun 

olunan okul değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Öz-yeterlik algılarının 

branş değişkenine göre anlamlı fark görülmektedir. Özel eğitim branşı öğretmenlerinin diğer 

branş öğretmenlerine göre öz-yeterlik algısı daha yüksektir. 

 Eğitimcilerin mesleki doyum düzeylerinin bağımsız değişkenlere göre SPSS 

sonuçlarına bakıldığında, mesleki doyum düzeyleri ile cinsiyet, yaş, öğrenim durumu 

değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Mesleki doyum düzeylerinin kıdem yılı 

değişkenine göre anlamlı fark görülmektedir. 6-10 yıl kıdemli öğretmenlerin mesleki doyum 

düzeylerinin 25 yıl ve üzeri kıdemli eğitimcilerden yüksek olduğu görülmüştür. Mesleki doyum 

düzeylerinin en son mezun olunan okul değişkenine göre anlamlı fark görülmektedir. Eğitim 

fakültesi mezunu öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri diğer mezun olunan okullara göre 

daha yüksektir. Mesleki doyum düzeylerinin branş değişkenine göre anlamlı fark 

görülmektedir. Özel eğitim branş öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin diğer branş 

öğretmenlerine göre mesleki doyum düzeyleri daha yüksektir. 

 Öz-yeterlik algıları ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında anlamlı 

bir fark görülmektedir. Mesleki doyum düzeylerinin öz-yeterlik algılarına göre yüksek olduğu 

görülmektedir.  
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Özet 

Kadını fizyolojik yönden özel yapan kuşkusuz onun üremesine ve üreme sistemine 

ilişkin özellikleridir. Dünyada kadın için üremeyi ilgilendiren konular, önce onun fertil çağı 

olan 15-49 yaş arası doğurganlıkla ilgili sağlık sorunları ön plana çıkartılarak anne çocuk sağlığı 

ve aile planlaması, ardından kadın sağlığı ve aile planlaması yaklaşımı içinde ele alınmış, daha 

sonra bireyin ihtiyaçlarını ön plana çıkaran ve üreme, kadın sağlığı ve aile planlaması gibi 

kavramları birleştiren “cinsel sağlık/üreme sağlığı (CS/ÜS)” kavramları şeklinde ortaya 

atılmıştır.  

CS/ÜS, tüm yaş gruplarındaki bireylerin kişisel sağlığının önemli ve pozitif bir 

boyutudur. Bu nedenle CS/ÜS, sağlığı koruma ve geliştirme programlarının içinde özel olarak 

ele alınmaktadır. Çünkü bireylerin sağlık durumları pek çok faktörden etkilendiği gibi 

kadınların cinsel ve üreme sağlıkları da birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin hem 

olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmektedir. Sağlığı koruma ve geliştirmede olumlu sağlık 

davranışlarının kazanılması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Fiziksel aktivite, beslenme, sigara 

ve alkol kullanımı gibi sağlıkla ilgili davranışlar sağlığın önemli belirleyicileridir. Bu nedenle 

kadınlar CS/ÜS’yi etkileyebilecek tüm koşulları göz önünde bulundurmalı ve yaşam biçiminde 

bunlara dikkat etmelidir. 
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Abstract 

Factors affecting female reproductive and sexual health 

Undoubtedly, it makes reproductive system characteristic of woman physiological. The 

issues concerning the reproduction in the world for women, firstly the fertile age of the child 

between the ages of 15-49, health problems related to fertility and child health and family 

planning by highlighting the child's health and family planning approach is handled, then the 

individual's needs are brought to the foreground and The concepts of sexual and reproductive 

health, which combine concepts such as reproductive, women's health and family planning, 

have been put forward. 

Sexual health and reproductive health is an important and positive dimension of 

personal health of individuals of all age groups. Sexual health and reproductive health is 

therefore specifically addressed in health protection and development programs. Because 

individuals' health status is affected by many factors, sexual and reproductive health of women 

are affected by many factors. These factors can have both positive and negative effects. Positive 

health behaviors should be gained and maintained in health protection and development. 

Health-related behaviors such as physical activity, nutrition, smoking and alcohol use are 

important determinants of health. For this reason, women should take into account all 

conditions that may affect and reproductive health and should pay attention to them in their 

lifestyle. 

Key Words:  

Women, Reproductive Health, Sexual Health, Nursing. 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre üreme sağlığı; üreme sistemi işlevleri ve süreci ile 

ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, mental ve sosyal 

yönden tam bir iyilik hali olup; bireylerin doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması; 

üreme yeteneğine sahip olmaları; üreme yeteneklerini kullanmada karar verme özgürlüğüne 

sahip olmaları demektir. Cinsel sağlık ise DSÖ’ye göre, cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, 

zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin 

olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesidir (WHO, 1998). 

 

KADIN ÜREME VE CİNSEL SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Yaş 

En iyi çocuk doğurma 20-35 yaşlar arasıdır (Taşkın, 2016). Bu yaştan ne kadar 

uzaklaşılırsa anne ve bebek hastalık ve ölüm riskleri de yükselmektedir. Türkiye’de son 20 

yılda ilk anne olma yaşı sürekli artış gösterse de Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 

2013 verileri 15-49 yaş arası kadınların yarısının 21 yaşından önce evlendiklerini ve bu durum 

adölesan dönemde cinsel ilişkiye başlayan gençlerin sayısının çok yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bilinen bir gerçek daha gençlerin cinsellik konusunda çok fazla bilgiye sahip 

olmadıklarıdır. Bu durum gençlerde cinsellikle ilgili sorunların yaşanma olasılığını 

arttırmaktadır (Kavlak, 2015). Ayrıca, annenin doğumdaki yaşı ile bebek ölümlülüğü arasındaki 

ilişki, “U” şeklinde bir eğri oluşturmaktadır. Bebek ölüm hızı, 20 yaşından daha genç ve 30-39 

yaş grubundaki annelerden doğan bebekler arasında belirgin bir biçimde yüksektir (TNSA, 

2013). 

 

Kaya ve ark. (2008) 15–49 yaş grubu kadınların, aile planlaması yöntemlerini kullanma 

düzeyini saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada örneklem grubuna 303 kadını dahil 

etmişlerdir. Çalışmanın sonunda, aile planlaması yöntemlerini %0,7 oranıyla en az kullanan 

kadınların 15-19 yaş arasında oldukları saptanmıştır (Kaya ve ark., 2008). 

 

Barut’un (2018) adölesan gebeler ile normal gebelerin maternal ve fetal sonuçlarını 

karşılaştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, adölesan gebelerin 16’sına (%23,5) kan 

transfüzyonu yapılırken, kontrol grubundakilerin 4’üne (%2,4) kan transfüzyonu yapıldığı; iki 

grup sezaryen endikasyonları açısından karşılaştırıldığında; adölesan gebelerin %10,3’ünde 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
115 

plasenta previa görüldüğü, %8,8’inde mükerrer sezaryen olduğu, normal gebelerin %3’ünde 

plasenta previa görüldüğü, %31,5’inde mükerrer sezaryen olduğu bulunmuştur. Ayrıca çalışma 

grubunda 26 (%38,2) preterm doğum eylemi tespit edilirken kontrol grubunda ise 15 (%8,9) 

hastada preterm doğum eylemi tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu bulunmuştur (Barut, 2018). 

 

Yaşa bağlı değişkenlik gösteren diğer bir durum da menopozdur. Normal koşullarda 

menopoz yaşı dünyada ortalama olarak 50 yaşında gerçekleşmektedir. Menopoz ile, kadınların 

ovaryen fonksiyonları kalıcı olarak sonlanmakta, böylece kadınlar doğal ve biyolojik bir sürece 

girmektedirler (Roush, 2011). TNSA 2013 verilerine göre, toplamda 30-49 yaş arası 

menopozda olan kadınların oranı %8 olarak bildirilmiştir. Menopozdaki kadınların yüzdesi 

yaşla birlikte artmaktadır. Bu oran otuzlu yaşların başlarındaki kadınlar için %1’in altındayken, 

48-49 yaşlarındaki kadınlar için %49’a çıkmaktadır (TNSA, 2013). 

 

Yaş ilerledikçe infertilite riski de artmaktadır (Sabarre ve ark., 2013). Yaşın 

doğurganlıkta önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır. Kadınlar için 30 yaş, erkekler için ise 35 

yaşından önce fertilite şansı daha fazladır. Çocuk sahibi olma yaşının giderek yükselmesiyle 

birlikte infertilitenin de arttığı kabul edilmektedir (Baird ve ark., 2005). Doğum yaşı arttıkça, 

üreme kapasitesi azalmakta, overler etkilenmekte, cinsel ilişki sıklığı azalmakta ve kromozomal 

anormallikler artmaktadır (Gnoth ve ark., 2005). 

 

Aşırı Doğurganlık 

Hızlı nüfus artışı, birlikte getirdiği ekonomik, çevresel, hızlı kentleşme ve diğer sosyal 

sorunlar nedeniyle ‘sağlığı’ dolaylı olarak olumsuz etkilemesinin yanı sıra ‘aşırı doğurganlık’ 

nedeni ile de ‘sağlığı’ doğrudan olumsuz etkilemektedir. Doğurganlık hızının yüksek olması 

beraberinde riskli gebelik ve doğumları getirmekte, dolayısıyla anne-bebek ölüm risklerini 

artırmaktadır (Akın, 2008). 

 

Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde doğal olarak doğurganlıkta yüksektir ve 

sonuçta aşırı doğurganlık söz konusudur. Aşırı doğurganlığın olduğu ülkelerde erken evlenme, 

adölesan gebelikler, ileri yaş gebelikleri, iki yıldan kısa aralıklarla olan ve çok sayıdaki 

gebeliklerin görülme sıklığı fazladır. Tüm bu özellikteki gebelikler riskli gebelikler olup, kadın, 

anne ve çocuk sağlığını son derece olumsuz etkilemektedir (Sağlık Bakanlığı, 1997). Benzer 
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şekilde gebelik aralığı 59 aydan uzun olan kadınlarda; üçüncü trimester kanamaları, erken 

membran rüptürü, preterm eylem, puerperal endometrit, uterin rüptür, anemi, intrauterin 

gelişme geriliği riski, perinatal ve infant mortalite oranının yüksek olduğu belirtilmektedir 

(Stanilio ve ark., 2007; Conde-Agudelo ve ark., 2000; Fuentas ve ark., 2000). 

 

Conde Agudelo ve ark., (2007) ile DaVanzo ve ark., (2007) yaptıkları sistematik 

derleme sonucunda, çok ve sık doğum yapanlar kadınlarda anemi, zor ve uzun doğum eylemi, 

postpartum kanama, puerperal ateş, enfeksiyon, toksemi, abortus, beslenme sorunları, hormonal 

dengesizlikler, postpartum stres, depresyon, folat eksikliği, uterus rüptürü, üreme sistemi 

rahatsızlıkları, mortalite ve morbidite oranlarının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(DaVanzo ve ark., 2007; Conde-Agudelo ve ark., 2007). DaVanzo ve ark., (2007) ile Eijsden 

ve ark., (2008) yaptıkları çalışmalarda da kısa gebelik aralığı olanlar kadınlarda tiroid kanser 

riskinde de artma görüldüğü bildirilmiştir (DaVanzo ve ark., 2007; Eijsden ve ark., 2008). 

Rutstein ve ark. (2005) yaptıkları sistematik derlemede kısa gebelik aralığı olanlarda perinatal 

ve infant mortalitesi, prematür bebek, spontan abortus, gebelik haftasına göre düşük ağırlıklı 

bebek doğurma riskinin arttığı belirlenmiştir (Rutstein ve ark., 2005). 

 

Bodur ve ark. (2009) tarafından, bebek ölümlerinin sosyodemografik özellikler ve 

prenatal-natal sağlık hizmet alımı ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmanın 

örneklemini 444 bebek oluşturmuştur. Bu bebeklerin %64.4’ünün erken neonatal, %7.9’unun 

geç neonatal ve %27.7’sinin postneonatal dönemde öldüğü bulunmuştur. Ölen bebeklerin 

annelerinin %4.1’i nin 18 yaş ve altı, %14.6’sının 35 yaş ve üzerinde oldukları saptanmıştır. 

Ayrıca dört ve üzeri gebelik ve gebelik aralığının iki yıldan az olması ile bebek ölümleri 

arasında bir ilişki belirlenmiştir. Neonatal ölümlerin sebeplerinin başında konjenital anomaliler, 

prematürite/immatürite ve Respiratuar Distress Sendromu’nun yer aldığı elde edilen diğer 

sonuçlardandır (Bodur ve ark., 2009). 

 

Beslenme  

Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir gereksinimdir. 

Beslenme doğrudan veya dolaylı olarak üreme sağlığını etkilemektedir. Bazı besin öğeleri, 

üreme sağlığını hipotalamus-hipofiz-gonad aksisi üzerinden etkilemektedir. Beslenmede 

oluşan değişiklikler; ovulasyona, menstrual siklusa, sekonder seks karakterlerinin gelişimine, 
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gebelik oluşumuna, canlı doğumlara ve yardımcı üreme tekniklerinin başarısına etki etmektedir 

(Akalın ve ark., 2017).  

 

Beden kitle indeksi 18’in altında olan kadınlarda menstrual siklusta değişmeler 

görülmekte ve ovulasyon problemleri gelişmektedir (Dağ ve Dilbaz, 2015).  Gebe yetersiz ve 

dengesiz beslendiğinde; ölü doğum, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, mental retardasyon 

ve konjenital anomali gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir (Akın ve Üner, 2008). Aynı 

şekilde obezite de ovulasyon problemlerine sebep olmaktadır. Obezite endokrin değişikliğe 

sebep olarak insülin düzeyini yükseltmekte ve insilün direncini arttırmakta bununla birlikte 

hiperandrojenizim ve anovulasyon görülerek fertilitenin azalmasına neden olmaktadır (Talmor, 

2015). Beslenmenin yeterli ve dengeli olması üreme ile ilgili sorunların çözümüne önemli 

katkılar sağlamaktadır (Akalın ve ark., 2017).  

 

Yapılan çalışmalarda gebelik öncesi fazla kilonun tekrarlayan gebelik kayıpları, 

konjenital anomaliler, gebeliğin neden olduğu hipertansiyon, preeklampsi, gestasyonel 

diyabetes mellitus ve venöz tromboembolizm ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Obez 

gebelerin vajinal doğumunda; fetal makrozominin sebep olduğu disfonksiyonel eylem, uzamış 

doğum eylemi, mesane-perine travmaları ve omuz distosisi gibi komplikasyonlarda görülme 

sıklığının arttığı da elde edilen diğer sonuçlar arasında yer almaktadır (Akalın ve ark., 2017; 

Ejder Apay ve ark., 2010; Gürel ve Gürel, 1995). 

 

Yeterli ve dengeli beslenme aynı zamanda kadınların yedikleri besinlerle de çok 

yakından ilişkilidir. Örneğin demir eksikliği gebe ve emziren anneler ile küçük çocukları 

etkileyen ve anemi ile sonuçlanan en yaygın mikro besin öğesi eksikliğidir. Gebeliğin ilk iki 

trimesterinde demir eksikliği erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve bebek ölümlerinde artışa 

yol açmaktadır. Gebe kadınlarda artan plazma hacmi, fetüsün demir gereksiniminin artması, 

demir emilimini engelleyen fitat içeren tahılların tüketiminin fazla olması, bağırsak parazitleri, 

sık doğumlar, aşırı çay ve kahve tüketimi demir emilimini olumsuz etkileyerek demir 

yetersizliğine bağlı anemi gelişimine zemin hazırlamaktadır (Uzdil ve Özenoğlu, 2015). 

Türkiye’nin doğusunda 2010 yılındaki araştırmada gebelerin %4.5′inde anemi, %40.3’ünde 

demir eksikliği, %10.9’ında ise hem vitamin B12 hem de demir eksikliği tespit edilmiştir 

(Karabulut  ve ark., 2011).  
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Diğer önemli bir besin kaynağı olan iyot normal beyin gelişimi ve büyüme için 

gereklidir. Ciddi iyot yetersizliklerinde kısırlık, düşük doğumlar, ölü doğumlar, bilişsel 

fonksiyon bozukluğu ve düşük ağırlıklı doğum sıklığında artış görülmektedir. Gebe, emziren 

kadınlar ve gebe kalmayı planlayan kadınların iyot takviyesi kullanmaları önerilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü 2007’de gebelikte ve laktasyonda 250 g/gün önermiştir. ABD Tıp 

Kurumu (The Institute of Medicine)’nün önerisi gebelikte 220 g/gün, laktasyonda 290 g/gün 

önermiştir. Avrupa’da maksimum tolere edilebilen miktar olan maksimum günlük doz ve sağlık 

risklerine neden olmayacak düzey sırasıyla 1100g/gün ve 600 g/gün’dır. Amerikan Troid 

Derneği 2011 önerilerinde gebe, lohusa ve gebe kalmayı planlayan tüm Amerikalı kadınlara 

150 g/gün iyot takviyesi önermiştir (Uzdil ve Özenoğlu, 2015).  

 

Nöral tüp defektlerini önlediği bilinen folik asidin etkin yarar sağlaması için gebelikten 

üç ay önce kullanılmaya başlanılması, gebelikten sonra da 10-12 hafta süreyle günlük 0,4-1,0 

mg tüketilmesi gerekmektedir (Başgöl  ve Oskay, 2012). . De-Regil ve ark. (2010) oluşturduğu 

Cochrane derlemesinde perikonsepsiyonel (gebelik öncesi ve gebeliği takiben 12 ayı içeren 

süre) folik asit kullanımının nöral tüp defektlerini önlediği belirtilmiş ancak düşük, konjenital 

kardiyovasküler defektler, yarık damak ve dudak ya da diğer doğum defektlerini önlediğine 

dair yeterli kanıta ulaşılamamıştır (De-Regil  ve ark., 2010). . Akkoca ve ark. (2014) yaptıkları 

çalışmada, ülkemizde gebelik öncesi folik asit kullanımının azlığına dikkat çekmiş ve üreme 

çağındaki kadınların folik asitle ilgili daha ayrıntılı bilgilendirilmeleri gerektiği sonucuna 

ulaşmıştır (Akkoca ve ark., 2014).  

 

Doğum Öncesi Bakım Alma Durumu 

Doğum Öncesi Bakım (DÖB); anne ve fetüsün gebelik boyunca düzenli aralıklarla, 

gerekli muayene ve danışmanlığın yapılarak sağlık personeli tarafından izlenmesidir. DSÖ, 

2002 yılında yayınladığı DÖB modelinde gebeleri iki gruba ayırmıştır. Bu modele göre, 

herhangi bir risk faktörü olmayan ve gebelerin %75’ini kapsayan birinci gruptaki kadınların 

dört izlemden oluşan rutin DÖB almaları önerilmektedir. Diğer %25’lik kısımda olan ikinci 

gruptaki gebelerin ise sağlık sorunları ya da risk faktörleri nedeni ile daha sık izlenmeleri 

önerilmektedir. DSÖ, ayrıca ilk izlemin gebeliğin ilk üç ayı içinde ve mümkün olan en erken 

gebelik haftasında yapılması gerektiğini vurgulamaktadır (WHO, 2002). Türkiye’de Sağlık 

Bakanlığı’nın hazırladığı “Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi”nde ise her gebenin ilk 
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izlemini ilk 14 hafta içinde yapması ve bununla birlikte toplam dört defa izlenmesi gerektiği 

belirtilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2014). 

 

Türkiye’de en az dört kez DÖB alan kadın oranlarında son on yılda önemli gelişme 

olmuş, 2003’de %54 olan bu oran 2008’de %74, 2013’de % 89’a yükselmiştir (TNSA, 2013). 

Bu gelişmeye rağmen ülkemizde yapılan çalışmalar DÖB hizmetlerinde sosyoekonomik 

özelliklere bağlı eşitsizliklerin devam ettiğini göstermektedir (Ergin ve ark., 2010; Pirinçci ve 

ark., 2010; Kılıç, 2014). Bu çalışmalar, kadınların ve eşlerinin eğitimi, sağlık güvencesi, gelir 

getiren bir işte çalışma, gelir düzeyi, kırsal alanda ve geniş ailede yaşama gibi sosyal 

belirleyicilerin DÖB almada etkili olduğunu göstermiştir. Yurtdışında yapılan çalışmalar da bu 

özelliklerin DÖB almada etkili olduğunu, ayrıca göç ve etnik yapının da bakım almayı 

etkilediğini göstermektedir (Small ve ark., 2014; Colo’n-Burgos ve ark., 2014; Heaman ve ark., 

2013; Bernardes ve ark., 2014).  

 

Kronik Hastalıklar 

Prekonsepsiyonel dönemde fetüs ve anneye zarar veren kronik hastalıkların ve bu 

hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların potansiyel risklerinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu dönemde özellikle kadında pulmoner hipertansiyon, tromboembolitik 

hastalıklar, sistemik lupus eritematozus, ciddi renal yetmezlikler, enfeksiyon hastalıkları, 

böbrek, epilepsi ve astım gibi sağlık sorunları sorgulanmalıdır. Bunun yanı sıra istenmeyen fetal 

etkilere neden olduğu bildirilen; kontrol edilemeyen diyabet, kronik hipertansiyon, 

hipertiroidizm, fenilketonüri vb. maternal hastalıkların da prekonsepsiyonel dönemde önemle 

üzerinde durulması vurgulanmaktadır (Baysoy ve Özkan, 2012; Cullum, 2003; Allaire, 1998).  

Özellikle diyabet, üreme sağlığını derinden etkileyen bir kronik hastalık olarak 

bilinmektedir. Dünya genelinde, üreme çağındaki kadınlarda tip 2 diyabet insidansında bir artış 

olmuştur. Ancak, çocuklukta tip 1 diyabet tanısı, cinsel gelişim de dahil olmak üzere kız 

çocuklarının büyüme ve gelişiminin birçok yönünü etkileyebilmektedir. Bu anlamda cinsel 

gelişim ve büyümenin değerlendirilmesi için önemli bir parametrenin menarş olduğu 

bilinmektedir (Stenhouse, 2012). Schweiger ve ark. (2011) yaptıkları çalışmada tip 1 diyabeti 

olan kadınlarda menarşın ertelendiği saptanmıştır. Araştırmada, diyabetin ergenlikten önce 

başlaması ve bu dönemde glukoz kontrolünün kötü olması durumunun, hipogonadizm ve 

anormal yumurtalık fonksiyonu gibi faktörlerden kaynaklandığı düşünülmüştür (Schweiger ve 

ark., 2011). 
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Kronik hipertansiyon ile komplike olan gebeliklerin, artmış hipertansif bozuklukların 

yanı sıra preterm doğumda artmış fetal risk, intrauterin gelişme geriliği, fetal kayıp, hipospadias 

ve plasenta dekolmanı ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (Caton ve ark., 2008). Romunstad ve 

ark. (2008), yaptıkları çalışmada gebelik öncesi sistolik ve diyastolik kan basıncı ile düşük 

doğum ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (Romunstad ve ark., 2008). Magnussen 

ve ark. (2007) yaptıkları çalışmada, sistolik kan basıncı 130 mmHg'den daha yüksek olan 

gebelerde pre-eklampsi riskinin 7 kat daha fazla olduğu bulunmuştur (Magnussen ve ark., 

2007). 

 

Maternal böbrek hastalığının gebeliğe olumsuz birçok etkisi vardır. Bunlar; 

preeklampsi, anemi, kronik hipertansiyon, sezaryen doğum, preterm doğum, fetal büyüme 

kısıtlılığı ve artmış fetal kayıp ve ölü doğum şeklinde sıralanmaktadır (Taşkın, 2016). Jungers 

ve ark. (1997) tarafından yapılan bir çalışmada renal hipertansiyonu olan kadınlarda, spontan 

veya terapötik abortus riskinin normal kan basınçları olan kadınlara kıyasla 10 kat daha fazla 

olduğu bulunmuştur (Jungers ve ark., 1997). 

 

Sistemik lupus eritematöz (SLE) ağırlıklı olarak doğurganlık grubundaki kadınları 

etkilemektedir ve bu nedenle gebeliğin hastalık üzerindeki etkisi bu hastaların yönetiminde 

önemli bir husustur. Hastalık patolojisini ve tedavi seçeneklerini anlamaya yönelik tüm 

ilerlemelere rağmen SLE’li kadınlarda gebelik hala yüksek riskli bir gebelik olarak kabul 

edilmektedir (Taşkın, 2016). Surita (2007) tarafından yapılan bir çalışmada SLE gebeliklerinde 

fetal kayıp, preterm doğum ve IUGR oranları daha yüksek olduğu bulunmuştur (Surita, 2007). 

Çevresel ve Kimyasal Toksinler 

Çevrede bulunan zararlı toksinlerin çoğu kadında gebe kalma kapasitesinin azalmasına, 

spontan abortusların artmasına ve fetüste gelişimsel anomalilere neden olabilmektedir (Kavlak, 

2015). Özellikle bazı meslekler çevresel toksinlere olan fazla maruziyete neden olurken uzun 

süre oturmayı gerektiren bazı meslekler de (banka, bilgisayar programcılığı vb.) hareket 

kısıtlığına neden olmaktadır. Günümüzde işyerlerinde 104.000 den fazla kimyasal ve fiziksel 

ajanın kullanıldığı saptanmış olup, bunların çok az bir kısmının üreme üzerine etkileri net olarak 

belirlenmiştir (Demirci ve Potur, 2014). Örneğin pestisitler, kadınların yoğun olarak çalıştıkları 

tarım alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı pestisitlerin kadınlarda östrojen benzeri 

etki yaparak kadınlarda meme kanserini arttırdığı savunulmaktadır. Kurşun, civa gibi ağır 
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metallerden etkilenime bağlı olarak üreme yeteneğinde azalma, spontan abortus sıklığında 

artma, prematüre doğumlar, santral sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkmakta ve bu annelerden 

doğan bebeklerde büyüme geriliği görülmektedir (Vaizoğlu, 2018).  

 

Sallmen ve ark. (2008) ile Mendiola ve ark. (2008) yaptıkları araştırmada çevre 

kirliliğine yol açan organik civa, kurşun, kaynak, organik solventler, pestisidler, radyasyon ve 

yapıştırıcı gibi maddelerin üreme ve fetal gelişim üzerine olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir 

(Sallmen ve ark., 2008; Mendiola ve ark., 2008). Tielemans ve ark. (2000) tarafından 

Hollanda'da da yapılan kohort tipi bir çalışmada, in vitro fetilizasyon geçiren 726 çift 

değerlendirme kapsamına alınmıştır. Çalışmada eşlerinin mesleki maruziyeti fazla olan 

kadınların implantasyon oranlarının daha az olduğu elde edilen en önemli bulgu olarak 

değerlendirilmiştir (Tielemans ve ark., 2000). 

 

Elektrik ve manyetik alanın üreme sağlığı üzerine olan etkileri hala tartışmalı bir konu 

olarak gündeme gelmektedir (Homan ve ark., 2007). Ayrıca fitalat (boya sanayinde kullanılan) 

maruziyetinin de infertiliteye neden olduğu bulunmuştur (Güngör ve Beji, 2009). Hava kirliliği 

hem erkek hem de kadın gametogenezi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu etkiler yalnızca 

gametlerin miktarını değil, aynı zamanda genetik ve epigenetik düzeyde kalite üzerindeki 

etkisini de etkilemektedir. Ayrıca bu etkiler embriyo gelişimini de değiştirmektedir (Carre, 

2017). 

 

Geçmişten günümüze kadar neredeyse her ülkede kozmetik amaçlı kullanılan saç 

boyalarının da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır (Aksoy ve ark., 2018). 

Ticari saç boyalarının %80-99’unda bulunan Parafenilendiamin (PPD) ve toluene-2,5-diamine 

(PTD) maddesinin kontakt dermatitte major rol oynadığı bulunmuştur (Hennen ve Blömeke, 

2017). Saç boyası kullanan kadınlarda meme kanseri riskinin %23 arttığı bildirilmiştir 

(Heikkinen ve ark., 2015). Saç boyası kullanımı ile lösemi ve lenfoma gibi kanla ilişkili 

kanserler arasındaki olası bağlantıyı araştıran çalışmalarda, uzun süreli ve koyu renk saç boyası 

kullananlarda Hodgkin lenfoma riskinin arttığı bildirilirken, lösemi ile ilişkisi bildirilmemiştir. 

Saç boyası kullanımının kan ile ilişkili kanserler üzerinde bir etkisi varsa bile küçük bir etkiye 

sahip olduğu belirtilmiştir (American Cancer Society, 2018). Henley ve ark. (2001) yaptıkları 

çalışmada, ayda bir kez saçını boyayan kadınlarda boyamayanlara göre 2.1 kat fazla mesane 

kanseri riski olduğu bildirilmiştir (Henley ve ark., 2001). Çetinkaya’nın (2009) yaptığı 

çalışmada düşük estrojenik etkiye sahip olan parabenlerin meme dokusundaki varlığı ile meme 
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kanseri arasında bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir (Çetinkaya, 2009). Selevan ve ark. (2003) 

yaptıkları çalışmada da, kurşun ile pubertal dönem gelişimin gecikmesi arasında bir ilişki 

olduğu saptanmıştır (Selevan ve ark., 2003). 

 

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 

Şimdiye kadar üreme sağlığının bir parçası olarak görülen cinsel sağlığın; HIV (human 

immundeficiency virus), cinsel içerikli şiddet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi cinsellikle 

ilgili sağlık sorunlarının çok artması nedeniyle DSÖ tarafından ayrı bir antite olarak 

tanımlanması gereği ortaya çıkmıştır (Kılıç, 2015). Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) 

çoğu biyolojik cinsel ilişki ile bulaşmakta ve kadınlar bundan daha fazla etkilenmektedirler. 

Cinsel ilişkideki sıvı dinamikleri, CYBH’nin çoğunun başlangıçta asemptomatik olması, 

bireylerin özellikle ülkemizde sağlık hizmetlerine ulaşmasındaki güçlükler, kadınların pelvik 

organ enfeksiyonu (PID), infertilite, ektopik gebelik, kronik pelvik ağrı ve servikal kanser gibi 

hastalıkların uzun dönem sekel ve sonuçlarından daha ağır etkilenmelerine yol açmaktadır 

(Kaya ve ark., 2001). 

 

Gebelikte N. Gonorrhea çoğunlukla asemptomatiktir. Nadiren gebeliğin ilk 

trimesterinde aşağıdan gelen enfeksiyon salfinjite neden olabilmektedir. Dissemine gonokokal 

enfeksiyon gebelerde, normal populasyona göre daha sık ortaya çıkmaktadır. Gebelikte tedavi 

edilmemiş N. gonorrhea erken doğum eylemi, düşük doğum ağırlığı, erken membran rüptürü 

ve koryoamnionite neden olabilmektedir (Kaya ve ark., 2001). 

 

Klamidya tedavisiz enfeksiyon, sıklıkla PID ve infertiliteye neden olmaktadır. 

Postenfeksiyöz infertilite oranı ve ektopik gebelik gelişme riski PID epizodlarının sayısı ve 

şiddeti ile ilişkilidir. İnfertilite riski, bir PID epizodu için %10-13, iki epizod için %30-36 ve üç 

veya daha fazla epizod için %50-75’dir. Gebe kalanlarda ektopik gebelik riski ise 10 kez 

artmaktadır. Bugün kadınlarda "female üretral syndrome" (steril pyüri ve dizüri)’un majör 

etkeninin C. trachomatis olduğu tespit edilmiştir (Singh, 2018). 

 

Sifiliz hastalarında tedavi edilmeyen olgular, sistemik etkilenme nedeniyle ölümcül 

sonuçlanmaktadır. Kalp ve büyük damar tutulumunda torasik aort anevrizması, aort yetmezliği 

sık görülmektedir. Nörosifilizde ise en sık genel parezi, tabes dorsalis ortaya çıkmakta ve fokal 

nörolojik belirtiler de gözlenmektedir (Singh, 2018). 
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Enfeksiyonun alınmasından AIDS'nun açık olarak ortaya çıkasıya kadar ortalama 10 yıl 

geçmektedir. Bu dönemde "fırsatçı enfeksiyonlar" denilen hafif ya da ağır, tekrarlayan 

bakteriyel, viral, fungal, parazitik enfeksiyonlar başlamaktadır. Kaposi sarkomu, lenfoma, 

servikal kanser gibi neoplastik, bunama, hafıza ve davranış bozuklukları, periferik nöropati gibi 

sinir sistemi hastalıkları da sıklıkla görülmektedir. Bu dönemde de tüberküloz araştırması da 

yapılmalıdır (Bonnie, 1999). 

 

Bireysel Alışkanlıklar 

Günümüzde, sigaranın bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık zararlarından hareketle 

hazırlanmış birçok liste vardır. Her iki cinsiyet için de geçerli olan bu listelerde kanserler, kalp-

damar ve solunum yolu hastalıkları büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu zararların 

birçoğunun erkeklere göre kadınlarda daha ağır oluğu bilinmektedir. Örneğin sigara kadınlarda 

akciğer kanseri açısından daha etkilidir. Bundan daha da kötüsü sigaranın, menstrual bozukluk, 

üreme fonksiyonu bozuklukları, serviks kanseri, anne ölümleri gibi ayrıca ve kadına özgü başka 

zararları da vardır. Sigara içen kadınlarda, kalp-damar ve kronik akciğer hastalıkları da daha 

sık görülmektedir. Kadınlarda kalp-damar hastalıkları ile ilgili diğer bir konu da oral 

kontraseptif kullanımının sigara ile olan etkileşimidir. Oral kontraseptif kullananların sigara 

içmesi halinde, koroner kalp ve periferik damar hastalıkları olasılığı daha yüksek olmaktadır 

(Akdur, 2018). 

 

Sigara içen kadınların yumurtalıkları, sağlıklı over hücreleri üretmeye direnç 

göstermektedir. Sigara içerisinde bulunduğu bilinen toksinlerin çoğuna, sigara içen kadınların 

overlerinde ve/veya foliküler sıvısında rastlanmaktadır. Nikotinin, overlerden atılan ovumun 

uterusa doğru ilerlemesini ve ulaşmasını önlediği ya da kadının ovumunda genetik anomalilere 

eğilimi artırdığı da bilinmektedir. Bunun sonucunda kadının gebe kalması güçleşmekte ya da 

kadın gebe kaldığında düşük ile sonuçlanma riski artmaktadır (Hull ve ark., 2000). Gebelikte 

sigara içilmesi gebelikte fetal kayıplara, erken membran rüptürüne, prematür doğum ağrıları ve 

doğuma, plasental dekolmana, plasenta previaya, hipertansiyona, preeklampsiye, fetal 

toksisiteye, büyümede gecikmeye, nörotoksisiteye, deformitelere, Down sendromu gelişimine, 

ani bebek ölüm sendromuna, düşük doğum ağırlığına, yeni doğanda hiperviskositeye, bebeklik 

ve çocukluk dönemlerinde kan basıncının yükselmesine, çocuklarda davranışsal psikiyatrik ve 

bilişsel yan etkilere, mental retardasyona, çocukluk kanserlerine, respiratuar hastalıklar 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
124 

nedeniyle ölümlere, astıma, pnömoni ve diğer respiratuar hastalıklara, otitis media, yanıklar ve 

yangına bağlı ölümlere yol açabilmektedir (Demsey ve Benowitz, 2001). 

 

Catsburg ve ark (2015) yaptıkları çalışmada sigara içmenin meme kanseri ile doğrudan 

ilişkili olduğu ve bu ilişkide sigara kullanım süresinin ve sayısının etkili olduğu belirlenmiştir 

(Catsburg ve ark., 2015). Lee ve ark. (2002) yaptıkları çalışmada sigara içmenin osteoporoz 

riskini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Lee ve ark., 2002). Gren ve ark. (2001) yaptıkları 

çalışmada sigara kullanımının over kanseri riskini artırdığı bildirilmiştir (Gren ve ark., 2001). 

 

Yapılan diğer çalışmalarda; sigara içen kadınlarda serviks kanseri oluşma olasılığının 

%60 daha fazla olduğu bildirilmektedir (Yüce, 2007; Nyari, 2004). Eren (2007), yaptığı 

çalışmada sigara kullanan olgulardaki HPV (+) oranının (%67,9), sigara kullanmayan 

olgulardaki HPV (+) oranından (%27,3) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulmuştur 

(Eren, 2007). Sigara içiminin öneminin araştırıldığı bir çalışmada 44 USA eyaleti, 30 Avrupa 

ülkesi ve diğer bölgelerden 74 ülke değerlendirilmiş; ABD’de sigara ile pozitif bir ilişkinin 

olduğu, ancak Avrupa dışı ülkelerde negatif bir ilişkinin olduğu ve özellikle serviks kanseri 

oranlarının en yüksek olduğu Afrika ülkelerinde sigara kullanma oranlarının en düşük olduğu 

saptanmıştır. Tüm bu sonuçlar yazarları sigaranın bir faktör olabileceğini ama içilmediği 

durumlarda da oranlarda bir düşüş saptanmayabileceği yönünde bir yoruma itmiştir (Steckley, 

2003). 

 

Alkol kullanımı kadınlarda güvensiz cinsel ilişki nedeniyle cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonların artmasına, olumsuz gebelik sonuçlarına, taciz ve tecavüze bağlı travmalara, 

meme ve kolon kanserine, akciğer ve kalp damar hastalıklarına, fetal alkol sendromuna yol 

açabilmektedir (Potter ve Fleming, 2003). Ayrıca kadınlardaki alkol kullanım sorunlarına, başta 

duygudurum bozuklukları olmak üzere ek psikiyatrik bozuklukların da sıklıkla eşlik ettiği 

bildirilmektedir (Altıntoprak, 2008). Buna ek olarak gebelikte alkol kullanımının erken doğum, 

abortus, düşük doğum ağırlığı ve ölü doğum görülme olasılığını arttırdığı da bilinmektedir 

(Dişsiz ve Kızılkaya, 2015).  

 

Sosyal Faktörler 

Kadın sağlığı kadının toplumdaki statüsü ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kadın 

sağlığına yönelik iyileştirme girişimlerinde, sağlığı olumsuz yönde etkileyen toplumsal cinsiyet 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
125 

davranışlarını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Kadının statüsünün kadın sağlığı üzerindeki 

etkisini, yüksek anne ölüm oranlarının düşük statülü kadınların olduğu toplumlarda daha çok 

görülmesinden anlayabiliriz. Anne ölümleri ve nedenleri ile ilgili bilgiler genellikle hastane 

kayıtlarından elde edilmesi nedeniyle sosyokültürel nedenler, yani statü, göz ardı edilmektedir 

(Akın ve Mıhçıokur, 2003). Kadının statüsü o toplumdaki kadının eğitimi, gelir düzeyi, çalışma 

durumu, sağlığı ve doğurganlığı, aile ve toplum içindeki rolü gibi birçok faktörle 

değerlendirilmektedir (Kılınç ve ark., 2012). 

 

Eğitim önce bireysel sonra toplumsal değişim aracı olarak, cinsiyetler arası eşitsizliği 

en aza indirmekte, toplumda etkin rol almada kilit görevi görmekte ve bunların sonucunda da 

toplumun gelişiminde etkin rol oynamaktadır. Çünkü eğitim en temel insan haklarından biri; 

eşitlik, kalkınma ve toplumsal barışın sağlanıp sürdürülebilmesi için de gerekli bir koşuldur 

(Özaydınlık, 2014). Kadınların eğitimi ülkemizin önemli sorunlarından biridir. Türkiye’de 25 

yaşından daha büyük olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5.4 iken bu oran 

erkeklerde %1.8, kadınlarda %9’dur. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 yaşından daha büyük 

olan bireylerin toplam nüfus içindeki oranı %19,5 iken bu oran erkeklerde %23.5, kadınlarda 

%15.6’dır. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı %15.5 olup bu oran 

erkeklerde %17.9 kadınlarda ise %13.1’dir (TÜİK, 2016).  

Dünyada ve ülkemizde birçok kadının biyolojik faktörler dışında sosyoekonomik 

nedenlerle de sağlık durumu bozulmaktadır. Yani yetersiz ekonomik koşullara sahip kadınlarda 

hastalık riski daha fazladır. Sağlık problemi olan kadınlar da ekonomiye katkı 

sağlayamayacaklardır. Bundan dolayı ekonomik durum ile sağlık arasında var olan bu indirekt 

ilişkinin neden olduğu döngünün kırılması gerekmektedir (Kocabacak, 2014). 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadının öğrenimi, iş yaşamına katılımı ve gelirini 

olumsuz olarak etkileyerek ve toplumsal baskı oluşturarak kadının sağlığına ilişkin birtakım 

dezavantajlar yaratmaktadır. Bunlar tehlikelerin dağılımında, sağlığa erişimde, kaynakların 

kullanımında ve sağlık statüsünde ön plana çıkmaktadır. Bu eşitsizlikleri daha uzun süre 

yaşayan grupların daha avantajlı gruplara kıyasla daha kötü sağlık düzeyinde olmalarını ifade 

eden sağlık eşitsizlikleri bu noktada toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile önemli ölçüde 

kesişmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sağlık alanında kadının en çok üreme sağlığını 

etkilemektedir (Özel Doğan ve Piyan, 2017; Şimşek, 2011). 
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Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden olduğu başlıca olgulardan biri kadına 

yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddet aile içinde fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet 

biçiminde görülebileceği gibi silahlı çatışma durumlarında sistematik tecavüz, cinsel kölelik, 

gebeliğe zorlama, gözaltında taciz ve tecavüz, kadınların siyasal yaşama katılmalarının 

önlenmesi, töre cinayetleri, kızlık zarı muayenesi, zorla evlendirme, kadın intiharları, işyeri‐

sokakta cinsel taciz, kız gebeliklerin sonlandırılması, kız çocukların ihmali biçiminde de 

görülebilmektedir. Bu da şiddetin yarattığı bedensel, ruhsal ve sosyal etkileri daha da 

arttırmaktadır. Ayrıca erkeğe ve kadına yüklenen toplumsal rolleri kadının da kabullenmesi 

kadının maruz kaldığı şiddeti haklı gerekçelendirilmesine ve şiddete karşı sessiz kalmasına 

neden olmaktadır (Şimşek, 2011).  

 

Tanrıverdi ve Şıpkın’ın (2017) sağlık ocaklarına başvuran kadınların eğitim durunun 

şiddet görme düzeyine etkisini saptamak amacıyla yaptıkları çalışmada kadınların %80,9’unun 

eşi tarafından herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığı bulunmuştur. Kadınların eğitim 

düzeyinin eşlerinden gördükleri fiziksel (p=0.036) ve ekonomik şiddet (p=0.001) oranlarında 

farklılık oluşturduğu ancak duygusal (p=0.367) ve cinsel şiddet oranlarında (p=4.971) farklılık 

oluşturmadığı belirlenmiştir. Şiddete en fazla ilkokul mezunu, en az ise okur-yazar olmayan 

kadınların maruz kaldığı saptanmıştır (Tanrıverdi ve Şıpkın, 2008) . 

 

Günay ve ark. (2006) tarafından yapılan bir çalışmada kadınların yaklaşık üçte biri 

şiddetin nedeninin kendi davranışları olduğunu belirtmiş, dörtte üçü şiddete karşı sessiz kalmış, 

yalnızca %1,6’sı resmi makamlara başvuru yapmıştır (Günay ve ark., 2006). Şiddet bireyi 

fiziksel, duygusal ve sosyal yönden etkileyerek, yetersiz beslenmeye, depresyona, travma 

sonrası stres bozukluğuna, sosyal izolasyona, madde bağımlılığına, beden travmalarına, geçici 

ve kalıcı engellilik ve hastalıklara, kronik ağrıya, güvenli olmayan cinselliğe, pelvik 

enflamatuvar hastalıklara, intiharlara, ölüme neden olmaktadır. Bunlara ek olarak gebelikte 

uygulanan şiddet, kadında erken doğum, düşük, ablasyo plasenta, doğum öncesi kanama ve 

erken membran rüptürü gibi pek çok soruna yol açarken bebekte de düşük doğum ağırlığı, 

kemik kırıkları ve yumuşak doku hasarları, akciğer ya da dalak rüptürü ve fetal asfiksi gibi 

yaşama şansını azaltabilecek sorunlara neden olmaktadır (Günay ve ark., 2006; Giray ve ark., 

2005; Güler, 2010). 
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin CYBH üzerinde de olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

Seks işçiliği yapan kadınlar ve bekar kadınlar CYBH açısından öncelikli risk grubu olsa da evli 

kadınlar da risk altındadır. Örneğin AIDS’e yol açan HIV’in yayılmasında ve epidemisinde 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği önemli bir etmendir. Heteroseksüel cinsel ilişki sırasında HIV 

enfeksiyonuna yakalanma riski kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Bunun bir nedeni 

erkeklerin menisinde kadının vajinal sekresyonuna göre daha fazla HIV bulunması ve kadının 

virüse maruz kalan vajinal mukoza alanının daha geniş olmasıdır. Buna ek olarak Türkiye’de 

CYBH ve HIV’in öncelikli bulaşma biçimi korunmasız heteroseksüel ilişkidir ve toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği açısından düşünüldüğünde özellikle kayıt dışı çalışan seks işçileri hem 

zorunlu sağlık izleminden yoksun olduğu hem de kondom kullanımına ilişkin ısrarcı 

olamayacağından en riskli grubu oluşturmaktadır. Aynı zamanda seks işçileri ile birlikte olan 

evli erkeğin eşi de bu bulaş açısından risk altındadır. Risk altında olan bir diğer grup da zorla 

cinsel ilişkiye girilen kadınlardır ki bunun da nedeni zorla girilen cinsel ilişkinin mikrolezyon 

riskini ve dolayısıyla HIV bulaşma riskini arttırmasıdır (Şimşek, 2011). 

 

Toplumsal cinsiyetin kadın üreme ve cinsel sağlığı olan etkileri yalnızca belli bir yaş 

grubu ile sınırlı değildir. Bu bağlamda her yaş grubunda etkilerini görmek mümkündür. Bu 

durum şu şekilde özetlenebilmektedir: 

 

Çocukluk dönemi: İki cinsiyet arasındaki eşitsizliğin sağlık üzerine etkileri bireyler 

henüz bebeklik ve çocukluk çağında iken başlamaktadır. Cinsiyeti nedeni ile kızlar çocukluk 

döneminde cinsiyet seçimi, gebeliğin istenmemesi (kız çocuklarının istenmemesi), genital 

mutilasyon gibi sorunlara maruz kalmaktadır (Başar, 2017). 

 

Ergenlik (Adölesan) dönemi (10–19 yaş): Bu dönemdeki en önemli üreme sağlığı 

sorunları, ergenlik dönemindeki evliliklere bağlı erken gebelikler, istenmeyen gebelikler, yasal 

olmayan düşükler, düşüğe bağlı olarak gelişen komplikasyonlar, bekaret denetimi ve CYBH 

şeklindedir (Başar, 2017). 

 

Erişkinlik dönemi (15–49 yaş): Üreme fonksiyonlarının en yoğun olarak yaşandığı bu 

dönemde kadınların karşılaştığı en önemli sağlık sorunları anne ölümleri (Gebelik, doğum, 

doğum sonu komplikasyonlar), istenmeyen gebelikler/isteyerek düşükler, CYBH, paralı 

seks/cinsel taciz-istismar, şiddet ve üreme sağlığı hizmetleri alamama durumlarıdır (Başar, 

2017). 
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SONUÇ 

Her yönden iyilik hali olarak tanımlanan sağlık, birçok faktörden olumsuz 

etkilenmektedir. Bu etkilenme her iki cinsiyette görülmesine rağmen kadınlar birçok açıdan 

erkeklere göre daha fazla risk altında bulunmaktadır. Çünkü kadınlar doğası gereği 

menstruasyon, gebelik ve menopoz süreçlerinden geçmekte ve yaş, aşırı doğurganlık, kronik 

hastalıklar, sosyokültürel durum ve kimyasal/çevresel faktörler nedeniyle her kadın bu 

süreçlere farklı tepkiler vermektedir. Yukarıda da tartışıldığı gibi bu sayılan faktörlerin kadın 

üreme/cinsel sağlık üzerine etkisi olduğu kadar doğurdukları çocuklar ve toplum üzerine de bir 

takım etkileri vardır. Dolayısıyla sağlık ekibinin en önemli üyelerinden biri olan hemşirelerin 

kadın üreme/cinsel sağlığını etkileyen faktörleri iyi bir şekilde tanılaması ve başvuran 

kadınlarda bu konuda farkındalık yaratmaları gerekmektedir. 
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Özet 

Kadının üreme çağı 15-49 yaş aralığı olarak bilinmektedir. Buna rağmen 20 yaş altı ve 

35 yaş üzeri gebeliklerde maternal komplikasyonlar ve maternal yaşa bağlı fetal 

komplikasyonlar, fetüse bağlı konjenital anomaliler önümüze çıkmaktadır. TÜİK verileri 

incelendiğinde Mersin ilinde yaşayan 35 yaş üzeri kadınlarda doğurganlığın yüksek olduğu 

görülmektedir. 2015 yılı TÜİK verilerine göre 30-35 yaş arası doğum yapan kadın sayısı 3496 

iken, 50 yaş üzeri 14; 2017 yılında 3607 ve 50 yaş üzeri için 11 olarak bildirilmiştir. Maternal 

yaş arttıkça yaşa bağlı hipertansiyon, diaybetes mellitus gibi kronik hastalıklar artarken, 

gebeliğe bağlı abortus, preeklampsi, ölü doğum, plasenta previa, ablasyo plasenta ve sezaryen 

doğum gibi riskler de artmaktadır. Bu annelerin fetüsleri ise düşük doğum ağırlığı, konjenital 

anomalili, Down sendromlu olabilmektedir.  

Bilinmektedir ki kadın kendisi ve yetiştireceği sağlıklı çocuklar ile aile bütünlüğünün 

sağlanması, sağlıklı toplumun oluşmasında aktif rol oynamaktadır. Gelişen Türkiye’de 

gelişmekte olan bir şehir olan Mersin ilinde bilinçli aile planlaması yöntemlerinin tanıtılması 

ve kullanıma teşvik edilmesi gibi sağlık profesyonellerinin yürüteceği programlar aracılığı ile 

toplum sağlığının sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: 

 Kadın, Doğum, Anne Yaşı. 

 

Abstract 

Advanced maternal age pregnancies in Mersin 

The reproductive age of the woman is known as the age range of 15-49. However, 

maternal complications and maternal age-related fetal complications and congenital 

anomalies related to the fetus occur in pregnancies under 20 and over 35 years of age. TUIK 

data shows that when examined over the age of 35 living in the province of myrtle high 

fertility in women. According to the data of TUIK in 2015, the number of women between 
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the ages of 30-35 is 3496; It was reported to be 3607 in 2017 and 11 in over 50 years of age. 

As maternal age increases, chronic diseases such as age-related hypertension and diedbetes 

mellitus increase, but risks such as pregnancy-related abortion, preeclampsia, stillbirth, 

placenta previa, ablatio placenta and cesarean delivery are also increasing. The fetuses of 

these mothers can have low birth weight, congenital anomalies and Down syndrome. 

It is known that the woman herself and the healthy children she will raise with her 

family play an active role in ensuring the integrity and healthy society. Maintaining health 

through public health programs will be conducted by professionals such as promoting and 

encouraging the use of family planning methods conscious in the province of Mersin, a city 

emerging in the developing Turkey should be provided. 

Key Words:  

Maternal Age, Obstetrics, Woman. 
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GİRİŞ  

Dünya’da ve Türkiye’de son yıllarda artan sanayileşme, kadınların istihdam edilmesi ve eğitim 

oranlarının artması sebebiyle, kadınlar çocuk doğurma isteklerini, planlarını erteleme 

eğilimindedirler. İsveç'te ilk doğumda ortalama anne yaşı; 1974 yılında 24.4 iken 2001 yılından 

28.5'e yükselmiştir (Annual Vital Statistics, 2002). Türkiye’de ise Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırmaları (TNSA) 2008 verilerinde ilk doğumda anne yaşı ortalama 22.3 olarak, TNSA 

2013 yılı verilerinde ise 22.9 olarak belirlenmiştir (TNSA, 2013). Günümüzde kadınlar, gebelik 

planlamalarını erteleyerek, 35 yaşın üzerinde gebelik yaşamakta ve bu ileri yaş döneminde 

doğum deneyimlemektedirler. . Sebep olduğu olumsuz perinatal sonuçlar ile toplum sağlığını 

yakından etkileyen ileri yaş gebelikler önemli bir sorundur (Çetinkaya, Sevil, 2016). 

 

Mersin’de İleri Anne Yaşı  

Dünya Sağlık Örgütü 35 yaşın üzerinde gebelik yaşayan veya doğum yapan tüm kadınları ileri 

anne yaşı grubuna dahil etmektedir (Amarin&Akasheh, 2001). Artan yaşla birlikte 

doğurganlığın azaldığı bilinen bir gerçektir. Buna rağmen gelişen teknoloji ve bilim günümüzde 

postmenopozal dönemdeki kadınların bile gebe kalabilmesini sağlamaktadır (Paulson ve ark., 

2002). Literatürde ileri anne yaşının hem maternal hem de fetal-neonatal olumsuz sonuçları 

belirtilmektedir (Spellacy, Miller&Winegar, 1986; Hansen, 1986; Cnattingius  ve ark., 1992; 

Bianco ve ark., 1996; Gilbert, Nesbitt&Danielsen, 1999; Ziadeh&Yahaya, 2001; Seoud ve ark., 

2002; Mills&Lavender, 2014; Walker&Thornton, 2014; Laopaiboon  ve ark., 2014; 

Waldenström  ve ark., 2015; Waldenström ve ark., 2017) 

 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de yıllara göre 35 yaş üzeri doğum yapan 

kadın sayısı Tablo 1’de, Mersin’de yıllara göre 35yaş üzeri doğum yapan kadın sayısı Tablo 

2’de verilmiştir.   

Tablo 1. Türkiye’de yıllara göre 35 yaş üzerinde doğum yapan kadın sayısı. 

Anne Yaş 

Grubu 
35-39 40-44 45-49 50+ 

2015 152.395 35.169 2490 439 

2016 162.006 33.091 2353 477 

2017 165.264 33.115 2342 377 

Kaynak: TÜİK (2017-a). 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=113&locale=tr 
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Tablo 2. Mersin’de yıllara göre 35 yaş üzerinde doğum yapan kadın sayısı. 

Anne Yaş 

Grubu 
35-39 40-44 45-49 50+ 

2015 3496 809 52 14 

2016 3770 767 50 6 

2017 3607 796 56 11 

Kaynak: 

TÜİK (2017-b). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=113&locale=tr 

 

Tablo 1’de görüldüğü şekilde, Türkiye genelinde 35 yaş üzeri doğum yapan kadın 

sayısı 2015 yılında 190.493; 2016 yılında 197.927 ve 2017 yılında 201.098’dir. Tablo 2’de, 

Mersin’de 2015 yılında 4371; 2016 yılında 4593 ve 2017 yılında 4470 kadın ileri yaş gebelik 

yaşadığı görülmektedir. Tablolar incelendiğinde 2015 yılından 2017 yılına kadınların ileri 

yaş gebelik yaşama durumlarının arttığı göze çarpmaktadır (TÜİK, 2017). 

 

İleri Anne Yaşının Maternal Ve Fetal-Neonatal Sonuçları  

 

Bilinmektedir ki anne yaşı hem kadın hem de fetüsü için önem taşımaktadır. Anne 

yaşının ileri olması fetüste kromozom anomalileri, kalp defektleri, yarık damak, yarık dudak 

ve down sendromu gibi konjenita anomalili bebeklerin doğmasına sebep olmaktadır. İleri 

anne yaşı; annede gebelikte preeklampsi, trofoblastik hastalıklar, ablasyo plasenta, plasenta 

previa gibi fetal ve maternal mortalite ve morbidite riskini arttıran durumlar ile 

sonuçlanmaktadır (Taşkın, 2016).  

 

Waldenström ve ark (2017) İsviçre’de 1990-2011 yılları arasındaki doğumları 

inceledikleri çalışmada, 35 yaş üzerindeki kadınların daha fazla preterm eyleme yatkın 

olduklarını belirlemişlerdir. Maternal sonuçlar arasında kadınların preeklampsi, ablasyo 

plasenta, plasenta previa gibi gebelik komplikasyonları yaşamaları yer almaktayken; 

fetüslerin de kromozom anomalili doğma gibi  olumsuz sağlık sonuçları ile karşılaştığı 

bilinmektedir (Spellacy, Miller&Winegar, 1986; Hansen, 1986; Cnattingius  ve ark., 1992; 

Bianco ve ark., 1996; Gilbert, Nesbitt&Danielsen, 1999; Ziadeh&Yahaya, 2001; Seoud ve 

ark., 2002; Mills&Lavender, 2014; Walker&Thornton, 2014; Laopaiboon  ve ark., 2014; 

Waldenström  ve ark., 2015; Waldenström ve ark., 2017). Yogev ve arkadaşlarının (2010) 
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45 yaş üzerindeki gebelerle yaptıkları çalışmasında tüm gebelerin gebelik 

komplikasyonlarına sahip olduğunu belirlemişler ve yaş arttıkça gebelerin preeklampsi, , 

plasenta anomalileri, preterm eylem, postpartum kanama ve gestasyonel diyabet gibi gebelik 

komplikasyonlarını daha sık yaşadıkları belirtilmiştir. Ayrıca aynı çalışmada bu annelerin 

bebeklerinin yenidoğan yoğun bakıma daha çok ihtiyaç duyduğu saptanmıştır (Yogev ve 

ark., 2010). Kenny ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları kohort çalışmasında 40 yaş üzerindeki 

gebelerin diğer yaş gruplarındaki gebelere göre ölü doğum, preterm eylem, makrozomik 

bebek ve sezeryan doğum ile daha fazla karşılaştıklarını belirlemişlerdir (Kenny ve ark., 

2013).  

 

SONUÇ  

 

Sonuç olarak, ileri yaş gebelikler toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir konudur. 

Bu konunun çözümlenmesinde önemli olan nedenlerin bilinmesidir. Nedenler arasında 

kadının doğurganlığının fazla olması ve özellikle de çalışma yaşamından dolayı çocuk 

planlarını ileri tarihe ertelemesidir. Bu bağlamda kadının ileri yaş gebeliklerin olumsuz 

sonuçlarına dair bilgilendirilmesi, eğitimler ve danışmanlıkların verilmesi oldukça 

önemlidir.  
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Mersin İli İçinde Yapılacak Olan Beş Katlı Bir Yapının Yeni 2018 Türkiye 

Bina Deprem Yönetmeliği Uyarınca Zaman- Tanım Alanı Yöntemi ile 

Deprem Analizi 

 
 

Hüsamettin KIZMAZ9 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe SEVİL YAMAN 10 

 

Özet 

Türkiye topraklarının %90’ından fazlası dünyanın en aktif sismik bölgelerinden birinin 

üzerinde bulunmaktadır. Hasar verici depremler sıklıkla olmakta ve ülke ekonomisi ve insan 

hayatı için ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Ülkemizde yürürlüğe giren ilk yönetmelik 1940 

yılında oluşturulan Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata ait İtalyan Yapı Talimatnamesi 

olup, günümüze kadar belirli aralıklarla güncellenmiştir. Son olarak 2007 yılında yürürlüğe 

giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik gerek yönetmeliğin 

eksiklikleri, gerekse hesap yöntemlerindeki değişiklikler nedeni ile revize edilmiş ve yeni 

yönetmelik 2016 yılında taslak olarak sunulup, 2018 yılında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

olarak yürürlüğe girmiştir. 2007 deprem yönetmeliğinde olduğu gibi 2018 yılında yürürlüğe 

giren yeni deprem yönetmeliğinde de hesap yöntemleri doğrusal ve doğrusal olmayan 

yöntemler olarak ikiye ayrılmıştır. Doğrusal hesap yöntemlerinde yapının elastik olarak 

çalıştığı kabul edilir. Yapının bir bütün olarak elastik ötesi davranışının göz önüne alınmaması 

gerçeklikten uzaklaşılmasına neden olur. Bu çalışmada Mersin ili Mezitli ilçesinde yapılacak 

olan 5 katlı bir yapının 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ndeki kıstaslara bağlı kalarak, 

doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden zaman tanım alanında hesap yöntemi kullanılarak 

hesaplarının yapılıp, doğrusal hesap yöntemleri ile aralarındaki farklar ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.  
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Abstract 

Seismic Analysis of a Five Story Building to be Built in Mersin Province by Time 

History Analysis Method According to 2018 Turkey Building Earthquake Regulation  

More than 90% of Turkey's land is located on one of the most active seismic regions in 

the world. Hazardous earthquakes frequently occur and cause serious losses to the country's 

economy and human life. The first regulation that came into force in our country was Italian 

Building Regulation for Construction to be Built in Earthquake Regions which was created in 

1940 and has been updated at specific intervals. Lastly, Regulation on Buildings to be 

Constructed in Seismic Zones, enacted in 2007, was revised due to both its shortcomings and 

changes in the calculation methods. New regulation was presented as a draft in 2016 and it 

entered into force as Turkey Building Earthquake Regulation in 2018. As in the 2007 

earthquake code, calculation methods were divided into two as linear and nonlinear techniques 

also in the new earthquake regulation which came into force in 2018. In linear calculation 

methods, the structure is considered to work elastic. The lack of consideration of inelastic 

behavior of the structure as a whole leads to divergence from reality. In this study, calculations 

of a five story building to be built in Mezitli district of Mersin province by sticking to the criteria 

in 2018 Turkey Building Earthquake Regulation by using the time history analysis which is one 

of the nonlinear calculation methods will be done and the differences between them and linear 

calculation techniques will be tried to be put forward.   

Key Words: 

Turkey Building Earthquake Regulation, Seismic Analysis, Time History Analysis Method.  
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GİRİŞ VE YÖNTEM 

Anadolu toprakları yıllar boyu çeşitli doğal afetlerin etkisinde kalmış bir coğrafi 

bölgedir. Bu doğal afetlerden en etkilisi depremler olmuştur. Ülkemiz kuzey ve güneyde aktif 

halde bulunan iki önemli fay hattının arasında bulunmaktadır. Bu yüzden kurulduğu tarihten bu 

yana deprem olgusu büyük bir önem arz etmektedir. 

 

1940 yılında ilk olarak Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata ait İtalyan Yapı 

Talimatnamesi adlı yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte ahşap ve kâgir binalar 

hakkında çeşitli detayların verilmesi ile birlikte daha çok mimari kıstaslar belirtilmiştir. Yıllar 

içinde teknolojideki gelişmeler ve akademik araştırmalar ile birlikte yönetmelikler 

yenilenmiştir.  

 

2007 yılında yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik hesap esasları bakımından 1998 deprem yönetmeliğine çok benzemekle birlikte, 

belirli noktalarda farklılıklar göstermektedir (Tunç ve Tanfener, 2016). Yirmi yılı aşkın bir 

süredir deprem yönetmeliğinde önemli bir yenileme yapılmamıştır. 2016 yılında taslak olarak 

sunulan ve 2018 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği son güncel 

yönetmeliktir. Yönetmelik kapsam bakımından önceki yönetmeliklerin eksikliklerini 

gidermekle beraber, teknolojik gelişmelere de cevap verebilecek duruma gelmiştir.  

 

Bu çalışmada 2007 deprem yönetmeliği ve 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 

arasındaki ana tasarım farklılıkları incelenmiş ve Mersin ili Mezitli ilçesinde yapılacak olan 5 

katlı bir yapının yeni deprem yönetmeliği kurallarına uygun olarak doğrusal hesap yöntemi 

olarak eşdeğer deprem yükü hesap yöntemi ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap 

yöntemi kullanılarak hesapları yapılmış ve iki yöntemden elde edilen sonuçlar arasında 

karşılaştırma yapılmıştır. 

 

2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ 

1- Genel Hükümler  

2018 deprem yönetmeliği 16 bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde genel hükümler 

ve hesaplamalarda kullanılacak olan kıstaslar açıklanmıştır. Dördüncü bölümde dayanıma göre 

hesap kriterleri ve beşinci bölümde ise şekil değiştirmeye göre tasarım için kullanılacak hesap 

kriterleri belirtilmiştir. 2007 deprem yönetmeliğinde sadece mevcut yapıların analizinde 
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kullanılmak üzere ilk defa önerilen şekil değiştirmeye göre tasarım, yeni 2018 yönetmeliğinde 

artık tasarım esasları içinde yer almaktadır.  

 

2018 deprem yönetmeliği genel hükümlerinde dikkat çeken en önemli yenilik, özel 

konularda tasarım gözetimi ve kontrolü bölümüdür. Bu bölümde yönetmelik belirli konularda 

tasarımcıdan uzman kontrolü istemektedir. Hesap yöntemlerinin günümüzde farklılaşması ve 

hesap tekniklerinin uzmanlık gerektirmesi bakımından bu hususun yönetmelikte belirtilmesi 

ayrı bir öneme sahiptir. Yönetmelik bu konuda hangi bölümlerde uzmanlık istediğini 

belirtmekle beraber, uzmanlık vasfı hakkında bir bilgi vermemektedir.  

 

2- Deprem Yer Hareketi Düzeyleri 

2007 deprem yönetmeliği tasarım depremi olarak yönetmelik Madde 1.2.2’ de 

açıklandığı üzere, yapı önem katsayısı (I) 1 olan bir yapı için 50 yıllık periyotta aşılma olasılığı 

%10 olan depremden bahseder. Buna karşılık yeni yönetmelikte deprem yer hareketi 

düzeylerinden (DD) bahsedilmiştir. Dört sınıfa ayrılan bu yer hareketi düzeyleri içinde DD1 

aşılma olasılığının en düşük (%2) olduğu deprem yer hareketidir. DD4 ise aşılma olasılığı en 

yüksek olan (50 yıllık periyot içinde %68) deprem yer hareketi tipidir.  

 

3- Deprem Haritaları  

Ülkemizde ilk deprem haritası 1945 yılında Yersarsıntısı Bölgeleri Haritası adı ile 

yayınlanmış ve harita birinci ve ikinci dereceden deprem bölgelerine ayrılmıştır. 1945 yılı 

deprem haritası Şekil 1’de görülmektedir. Zaman içinde geliştirilen deprem haritası 1996 

yılında yayınlanarak, 2007 deprem yönetmeliğinin esas aldığı hale gelmiştir. Bu haritada 

deprem bölgeleri 5 grupta incelenmiştir. En tehlikeli bölge 1. dereceden deprem bölgeleri iken, 

haritada deprem etkisi olmayan bölge olarak 5. bölge belirtilmiştir.  
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Şekil 1: 1945 Yılı Yersarsıntısı Bölgeleri Haritası (Özmen, 2012)  

 

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) tarafından 18 Mart 2018’de deprem haritası da güncellenmiştir. Bu yeni 

harita, diğer haritalardan farklı olarak, yapının inşa edileceği yerin sisteme girilmesi ile birlikte 

gerekli olan katsayıları tasarımcıya sunmaktadır. Bu şekilde deprem etkisi olmayan bir bölge 

kalmamaktadır. Bu son güncel deprem haritası Şekil 2’de sunulmaktadır.  

  

 

Şekil 2: Türkiye Deprem Tehlike Haritası (AFAD, 2018)  
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4- Deprem Spektrumları 

Yeni 2018 yönetmeliği ile birlikte tasarımcılar için iki yeni katsayı da gündeme 

gelmiştir. Bunlar kısa periyot spektral ivmesi (SS) ve 1 saniyelik periyot için harita spektral 

ivme katsayısı (S1) dir. Bu katsayılar tasarım yapılacak projenin konumuna göre deprem 

haritasından elde edilebilecek katsayılardır. Bu katsayıların yerel zemin düzeltme katsayıları 

(FS,F1) ile çarpılması ile tasarım spektral ivme katsayıları (SDS,SD1) elde edilir. Böylelikle, 

yapının tasarım spektrum grafiği bu katsayılar sayesinde çizilebilir.   

 

2007 deprem yönetmeliğinde ise spektrum eğrisi sadece yapının bulunduğu yerel zemin 

sınıfına bağlı karakteristik zemin periyoduna göre değişkenlik göstermektedir. Bu durumda 

2007 yönetmeliğinde spektrum eğrisinin y aksı maksimum tek bir değer alırken, 2018 deprem 

yönetmeliğinde bu değer değişkenlik göstermektedir.   

 

5- Zemin Sınıfları 

2007 deprem yönetmeliğinde zemin sınıflarını iki aşamada incelenmektedir. 

Başlangıçta zemin tipi gruplara ayılmaktadır. Gruplar A,B,C,D olmak üzere yapısal olarak 

iyiden kötüye doğru sınıflandırılmıştır. Gruplamadan sonra yapı tabakalaşma durumuna göre 

yerel zemin sınıfları oluşturulur. Zemin sınıfları yapının spektrum eğrisinde temel alınan 

karakteristik zemin periyodunu belirlemektedir. 

 

2018 deprem yönetmeliğinde ise bu iki aşama bire indirilmiş ve indeks olarak ZA, ZB, 

ZC, ZD, ZE ve ZF olmak üzere 5 adet gruba yer verilmiştir. Yönetmelik zemin gruplarından 

ZF grubu zeminlerin üzerinde yapılacak binalar için, deprem yer hareketinin sahaya özel zemin 

davranış analizleri yapılarak belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.  

 

6- Bina önem katsayıları 

Bir yapının tasarlanması sırasında deprem sonrası yapının kullanım amacı ayrı bir önem 

arz etmektedir. Deprem sonrası acil olarak kullanılacak yapıların hesap ve tasarımında diğer tip 

yapılara göre daha önemli olduklarından farkları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, deprem 

hesabı yapılırken 2007 deprem yönetmeliğinde yapı önem katsayısı ibaresi yer almıştır. Yapı 

önem katsayısı 2007 deprem yönetmeliğinde 4 ayrı grupta incelenmiştir. 2018 Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği’nde ise grup sayısı üçe düşürülmüş ve bina kullanım sınıfı (BKS) olarak 

adlandırılmıştır. 2007 yönetmeliğinde I=1.4 olarak belirtilen yapı türleri yeni yönetmelikte 

birinci önem düzeyine eklenmiştir.  
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7- Deprem Tasarım Sınıfları 

2018 deprem yönetmeliğinde bulunan kıstaslar arasında diğer bir yenilik olarak deprem 

tasarım sınıfları (DTS) oluşturulmuştur. Deprem tasarım sınıfları 4 grupta incelenmiş ve kısa 

periyot tasarım spektral ivme katsayısına (SDS) ve BKS’na göre gruplandırılmıştır. Buradaki 

tek fark, eğer dizayn edilecek yapıda BKS 1 veya 2 ise DTS indekslerinin sonuna ‘a’ harfi 

eklenmektedir. 

 

8- Bina Yükseklik Sınıfları  

Teknolojinin ilerlemesi ve arazi fiyatlarındaki artıştan dolayı son yıllarda mimari 

zorunluluk olarak dikey mimari önem kazanmıştır. 2007 deprem yönetmeliğinde bu hususta 

herhangi bir kıstas bulunmamaktadır. Yeni deprem yönetmeliğinde ilk aşamada binaların 

yüksekliklerine göre ayrı bir sınıflandırılmaya gidilmesine gerek görülmüştür. Bina yükseklik 

sınıfı (BYS) 8 ayrı kategoride toplanmıştır. Yapı deprem tasarım sınıfları ve bina yüksekliğine 

bağlı olarak bina yükseklik sınıfları belirlenmektedir.  

 

9- Bina Performans Düzeyleri 

İlk defa 2007 deprem yönetmeliğinde mevcut yapıların tahkiki ve güçlendirilmesi 

bölümünde geçen bina performans sınıfları yeni yönetmelikte tasarım aşamasında da yer 

almaktadır.  

 

 2018 yönetmeliğinde bina performans düzeyleri 4 ayrı grupta incelenmektedir. Bu 

gruplar kesintisiz kullanım (KK), hemen kullanım (HK), can güvenliği (CG) ve göçmenin 

önlenmesi (GÖ) performans düzeyleri olarak belirtilmiştir. Kesintisiz kullanım yapıda 

depremden dolayı hasarın meydana gelmediği veya ihmal edilebilir ölçüde olduğu durumdur. 

En kötü durum ise göçmenin önlenmesi durumu ile ifade edilmektedir. Bu performans düzeyi 

yapının ağır hasar aldığı, fakat kısmen veya tamamen göçmesinin önlendiği durumdur. 

Yönetmelikte deprem tasarım sınıfları ve deprem yer hareketi düzeylerine göre tasarım 

aşamasında gerekli performans düzeyleri ve kullanılacak tasarım yaklaşımları tablolarda 

belirtilmiştir.  
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Şekil 3: Performans Düzeyleri (Darılmaz, 2018) 

 

10- Tasarım İlkeleri Farklılıkları 

2007 deprem yönetmeliği kapasiteye göre tasarım ilkesini benimsemiştir. Bu tasarım 

şeklinde yapının elemanlarının ve yapının elastoplastik sınırlar içinde kalması şartı ile etkiyen 

yüklerin kapasite sınırlarını aşmaması gerektiği belirtilirken, yapı elemanlarının ve yapının 

hareketleri sınırlandırılır. Bu konuda ilk çalışmalar 1970 yılında Prof. Pauley tarafından 

yapılmış ve bu tasarım yönteminin kriterleri belirtilmiştir (Pauley, 1970).  

 

2018 deprem yönetmeliğinde ise kapasiteye göre tasarım yine kullanılmakla beraber, 

yapının davranış katsayısı (R) ile birlikte dayanım fazlalığı katsayısı (D) hesaplara 

etkiletilmektedir. Yapıdaki sünek davranış göstermesi beklenmeyen elemanlar için azaltılmış 

deprem yüklerinden elde edilen iç kuvvetler D katsayısı ile arttırarak, elemanın elastoplastik 

sınırlar içinde kalması sağlanmaktadır. (Tunç ve Tanfener, 2016)  

 

Şekil değiştirmeye göre tasarımda ise mevcut tasarlanmış bir yapının tasarım deprem 

hareketleri altında taşıyıcı sisteminin ve elemanlarının hasar seviyelerinin ve performanslarının 

uygunluğu belirtilmelidir. Yani, söz konusu yapı önceden tasarlanmış olmalı ve yapının 

performansı önceden belirlenip, bu kıstaslar altında hesaplarla kanıtlanmalıdır.  

 

11- Başlıca Diğer Farklılıklar 
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- Süneklik düzeyleri 2007 deprem yönetmeliğinde yüksek, normal ve karma iken, 

2018 deprem yönetmeliğinde normal ve sınırlı süneklik olarak ikiye ayrılmaktadır. 

- Perde süneklikleri 2007 deprem yönetmeliğinde kesme kuvvet oranına göre 

belirlenirken, yeni yönetmelikte devrilme momentleri hesabına göre 

belirlenmektedir. 

- Hesaplarda etkin kütle oranı 2007 yönetmeliğinde %90 iken, 2018 yönetmeliğinde 

%95 olarak yenilenmektedir. 

- Kolon boyutları dar kenarları 2007 yönetmeliğinde 250 mm iken, son yönetmelikte 

300 mm olarak kabul edilmektedir.  

- 2007 deprem yönetmeliğinde modelleme konusu hakkında herhangi bir bilgi 

verilmezken, yeni yönetmelik bilgisayar bazlı modellemelerde uyulması gereken 

kuralları açıklamaktadır.  

- Perdelerde 2007 deprem yönetmeliğinde en/boy oranı 7 iken, 2018 yönetmeliğinde 

bu oran 6 olarak belirtilmektedir. 

- 2018 deprem yönetmeliğinde bodrum katların döşemeleri geçiş döşemesi olarak 

tanıtılmaktadır.  

- Zemin emniyet gerilmesi 2007 yönetmeliğinde D grubu hariç bütün zeminlerde 

deprem etkisi altında %50 artırılırken, yeni yönetmelikte bu kıstas kaldırılmıştır. 

- 2018 deprem yönetmeliğinde belirli kıstaslar içinde deprem düşey etkisi göz önüne 

alınmaktadır.  

- Beton sınıfı olarak 2007 deprem yönetmeliğinde minimum C20 kullanılabilirken, 

yeni yönetmelikte C25’tendüşük kalite beton kullanımına izin verilmemektedir.  

 

ÖRNEK BETONARME PROJE ÇÖZÜMÜ 

 Mersin ili Mezitli ilçesi Mezitli mahallesinde yapılacak olan beş katlı bir yapının 2018 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak doğrusal hesap yöntemlerinden eşdeğer 

deprem yüklemesi hesap yöntemi ve doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden zaman tanım 

alanında hesap yöntemi kullanılarak hesapları yapılmış ve iki hesap yönteminin periyot farkları 

karşılaştırılmıştır. 

  

 Zaman tanım alanında hesap yöntemi genel olarak performansa bağlı tasarım 

yöntemlerinde kullanılan bir hesap yöntemidir. Bu hesap yönteminde yapıya kaydedilmiş 

deprem verileri adım adım entegre edilir. Bu veriler Türkiye’de Kandilli Rasathanesi ve 
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Deprem Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden elde edilebilir. Yeni yönetmelik minimum 11 

adet deprem takımının basit ölçeklendirme yöntemi ile hesaba etkiletilmesini şart koşmaktadır. 

 

 Mersin ili Mezitli ilçesinde inşa edilecek yapının modeli Şekil 4’te gösterilmektedir. 

Söz konusu yapıya ait genel bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.  

 

 

Şekil 4: Örnek Model 

 

Tablo 1: Yapı Genel Bilgileri  

Enlem 36.748062 

Boylam 34.526964 

Yerel Zemin Sınıfı ZC 

Yapı Kullanım Amacı İşyeri 

Yapı Boyutları 20 m x 30 m 

Kat Yüksekliği 3.5 m  

BKS 3 

BYS 7  

SDS 0.114 

SD1 0.46 

DTS 3 

R/D  8/3 

Beton Sınıfı C30 

Çelik Sınıfı B420C 

Yukarıdaki veriler kullanılarak, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin şart koştuğu 

rijitlik azaltma katsayıları hesaba etkitilmiş ve yapının doğrusal eşdeğer deprem yüklemesi 
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yöntemi ve doğrusal olmayan zaman tanım alanında hesap yöntemi ile ayrı ayrı çözümü 

yapılmıştır. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yapının 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre eşdeğer deprem yükü ve 

zaman tanım alanında hesap yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen analizleri sonucunda elde 

edilen değerler karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 2: Sistemin 2018 Yönetmeliğine Göre Eşdeğer Deprem Yükü ve Zaman Tanım Alanında 

Hesap Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Analiz Sonuçları 

 
Eşdeğer Deprem 

Yükü Yöntemi 

Zaman Tanım Alanında  

Hesap Yöntemi 

X Yönü Taban Kesme Kuvveti 182 t 483 t 

Y Yönü Taban Kesme Kuvveti 172 t 458 t 

x Yönü Maksimum Deplasman 2.2 cm 2.3 cm 

y Yönü Maksimum Deplasman 2.1 cm 1.8 cm 

 

İki yönteme göre yapılan analiz sonuçları karşılaştırıldığında kesme kuvvetleri 

arasındaki farkın yüksek çıkmasına karşın, deplasmanların yakın oldukları görülmüştür. Bu 

durumun nedeni eşdeğer deprem yüklemesi metodunda yapıda mafsallaşmaya izin verilirken, 

doğrusal olmayan zaman tanım alanı yönteminde daha detaylı hesapların yapılması ve bu 

sebeple gerçeğe yakın sonuçların elde edilmesidir.   

 

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde zaman tanım alanında hesap yönteminin 

her tip binada uygulanmasına olanak verilirken, eşdeğer deprem yükü yöntemi için belirli 

sınırlar açıklanmıştır. 2007 deprem yönetmeliği ile yeni yönetmelik arasında zaman tanım alanı 

yöntemi konusundaki en belirgin fark ise, 2007 yönetmeliğinde seçilecek deprem kayıtlarında 

üç adet kaydın maksimum olanı veya yedi adet kaydın ortalaması ile sonuçlar ortaya 

konulurken, 2018 yönetmeliğinde kayıtların sayısı 11 olarak belirlenmiş ve seçilecek kayıtların 

aynı depremden en fazla 3 adet kayıt olacak şekilde alınmasına izin verilmiştir.  

 

 Zaman tanım alanında hesap yöntemi diğer hesap yöntemlerine göre daha yeni bir 

yöntem olması ile birlikte, yeni yönetmelik bu yöntem için seçilecek kayıtlar konusunda belirli 

kıstaslar getirmiştir. 2007 deprem yönetmeliğine göre daha detaylı olarak anlatılan bu hesap 

yöntemi teknolojinin gelişmesi ile daha fazla geçerliliğe sahip olacaktır. 
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 Yönetmelikler uygulamaya sürülürken genel manada açık ve net olmak zorundadırlar. 

2007 deprem yönetmeliği uygulandığı süreç boyunca gerek hesaplardaki karmaşıklık nedeni ile 

gerekse belirli konularda detayların yeterli olmaması nedeni ile kullanım süresini doldurmuştu. 

Yeni yönetmelik 2007 yönetmeliğine göre daha açıklayıcı olmakla beraber, her bölümün 

sonunda bulunan eklerle açıklamalar kısmında bir noktaya kadar gelmiş bulunmaktadır. Ancak, 

hesap yöntemlerinin ülkemizdeki mühendislik eğitim seviyesi de dikkate alındığında daha 

açıklayıcı olması gerekmektedir. Ayrıca, 2018 yönetmeliği özel konular için uzmanlaşma 

yoluna gidilmesine doğru bir çözüm olurken, bu konuda uzmanlık için gereken kriterler 

hakkında bilgi verilmemesi konunun netleşmesini engellemiştir. 
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Mersin İlinde Bir Devlet Hastanesinde Bruselloz Seroprevalansı 

 

Gül BAYRAM ABİHA 

Öznur DAĞCI BULUT 

 

Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu bir zoonoz olan Brucella hastalığı (Bruselloz) endemik 

olarak en sık Latin Amerika, Afrika, Akdeniz havzası, Orta Doğu ve Batı asya’da olmak üzere 

tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bruselloz doğrudan temas, sindirim ve 

solunum yoluyla bulaşabilmektedir.  

Bu çalışmada ilimizdeki bir devlet hastanesine başvuran hastalarda Bruselloz hastalığının 

seroprevalansının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ocak 2014 ve Eylül 

2018 tarihleri arasında Mersin Toros Devlet hastanesi polikliniklerine başvuran Bruselloz 

şüpheli hastalardan alınan 18.191 serum örneğinde bruselloz serolojik göstergeleri (Wright ve 

Coombs aglütinasyon testi ile Rose-Bengal testi) retrospektif olarak incelenmiştir.  

18.190 hastanın 389’sı Brucella pozitif olarak bulunmuştur. 63 hasta enfeksiyon dışındaki 

servislerden gelmiştir. Hastaların 245’i kadın, 144’ü erkektir. Hastaların ortalama yaşı 

45±17’dir.  Bu hastaların 102’sine Bruselloz klinik tanısı konmuş olup diğerleri sebebi 

bilinmeyen ateş, halsizlik yorgunluk, eklem ağrıları gibi şikayetlerle başvuran hastalardır. 

Hastaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2014 yılında 65, 2015’de 112, 2016’da 64, 

2017’de 76 ve 2018’de 72 hastaya bruselloz tanısı konmuştur. Bu çalışma sonucunda Bruselloz 

şüphesi ile başvuran hastaların %2.17’sine Bruselloz tanısı konmuştur. Ülkemizde şimdiye 

kadar yapılan araştırmalarda bruselloza ait seropozitiflik %2-14 olarak bildirilmiştir. İlimizde 

bulduğumuz sonuçlar hastalık açısından hala endemik bir bölge olma özelliğini koruduğunu 

göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Bruselloz, serolojik test, endemik. 

 

 

 

 

 

 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
157 

 

BRUCELLOSIS SEROPREVALENCE IN A STATE HOSPITAL IN MERSİN 

ABSTRACT 

Brucella disease (Brucellosis), a zoonosis caused by the genus Brucella, is an endemic disease 

most commonly seen in Latin America, Africa, Mediterranean region, Middle East and West 

Asia. Brucellosis can be transmitted by direct contact, digestion and respiration. 

The aim of this study is to evaluate the seroprevalence of Brucellosis disease retrospectively in 

patients admitted to a public hospital in our city. Brucellosis serological markers (Wright and 

Coombs agglutination test and Rose-Bengal test) were retrospectively analyzed in 18.191 

serum samples taken from the patients admitted to Mersin Toros State Hospital outpatient 

clinics between January 2014 and September 2018. Of the 18,181 patients, 389 were Brucella 

positive. 63 patients came from different clinics. 245 of the patients were female and 144 were 

male. The mean age of the patients was 45 ± 17 years. Of these patients, 102 were diagnosed 

as Brucellosis by clinicaly and the other patients applied by different complaints such as fever, 

fatigue and joint pain. When the distribution of patients according to years were assesed, the 

diagnosed brucelosis patient number was 65 in 2014, 112 in 2015, 64 in 2016, 76 in 2017 and 

72 in 2018, respectively. As a result of this study, 2.17% of patients applied with suspicion of 

Brucellosis were diagnosed as Brucellosis. In our country, seropositivity of brucellosis has been 

reported as 2-14%. The results we found in our city indicate that it is still an endemic region 

for this disease. 

 

Key words: Brucellosis, serological test, endemic. 
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1. GİRİŞ 

Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu bir zoonoz olan Brucella hastalığı (Bruselloz, Malta 

humması) ilk defa 1861’de Malta adasındaki İngiliz askerlerinde tanımlanmıştır (1). Bruselloz 

ülkemizde ilk kez 1915 yılında bir erde saptanmıştır (2).  Hastalık endemik olarak en sık Latin 

Amerika, Afrika, Akdeniz havzası, Orta Doğu ve Batı Asya’da olmak üzere tüm dünyada 

yaygın olarak görülen bir hastalıktır (3). Bruselloz doğrudan temas, sindirim ve solunum 

yoluyla bulaşabilmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde hastalığın görülme sıklığı son yıllarda 

artmıştır. Özellikle enfeksiyondaki artışın sebebi olarak endemik bölgelere seyahat ve endemik 

bölgelerden göçteki artışın sonucu olduğu bildirilmektedir (4). Dünyada her yıl 50.0000 yeni 

bruselloz vakası bildirilmektedir (1). Enfeksiyon, hayvanlardan insanlara doğrudan temas, 

kontamine süt ve süt ürünlerinin taze olarak tüketilmesi, enfekte damlacıkların inhalasyonu ve 

bazen et tüketimi ile bulaşmaktadır. İnsan brusellozisi, veteriner hekimler, çiftçiler, çobanlar, 

kasaplarda görülen bir meslek hastalığı olarak tanımlanmış olup hayvanlarla ve bunların 

ürünleri ile yoğun temas halinde olan insanlarda da görülebilmektedir (2).  Gelişmiş ülkelerde 

Bruselloz tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ancak endemik bölgelerden gelen göç dalgası bu 

hastalığın bu ülkelerde tekrar görülmesine neden olmaktadır (4). Hastalık etkeni, insanlarda 

titreme ile yükselen ateş sonrası kas ve şiddetli eklem ağrıları ile seyreden, uzun süreli sistemik 

bir enfeksiyon meydana getirmektedir. (5).  

Bu çalışmada ilimizdeki bir devlet hastanesine başvuran hastalarda Bruselloz hastalığının 

seroprevalansının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Ocak 2014 ve Eylül 2018 tarihleri arasında Mersin Toros Devlet hastanesi polikliniklerine 

başvuran Bruselloz şüpheli hastalardan alınan 18.191 serum örneğinde bruselloz serolojik 

göstergeleri (Wright ve Coombs aglütinasyon testi ile Rose-Bengal testi) retrospektif olarak 

incelenmiştir.  

3. SONUÇ 

18.190 hastanın 389’sı Brucella pozitif olarak bulunmuştur. 63 hasta enfeksiyon dışındaki 

servislerden gelmiştir. Hastaların 245’i kadın, 144’ü erkektir. Hastaların ortalama yaşı 

45±17’dir.  Bu hastaların 102’sine Bruselloz klinik tanısı konmuş olup diğerleri sebebi 

bilinmeyen ateş, halsizlik yorgunluk, eklem ağrıları gibi şikayetlerle başvuran hastalardır. 
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Hastaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2014 yılında 65, 2015’de 112, 2016’da 64, 

2017’de 76 ve 2018’de 72 hastaya bruselloz tanısı konmuştur. 

 

4. TARTIŞMA 

Ülkemizde süt ve süt ürünlerinde Beyaz peynir, tereyağı, krema, kaymak, dondurma gibi 

ürünlerde Bruselloz etkeni saptanmıştır (6). Özellikle pastörize edilmemiş sütlerden yapılan 

taze peynir, tereyağı ve krema gibi ürünlerin tüketilmesi hastalığın endemik olarak görüldüğü 

bölgelerde risklidir. Ülkemizde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı iller daha çok güneydoğu 

Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle bu bölgelerde Bruselloz sıklığının daha fazla 

olduğu bildirilmektedir (7,8,9). Ülkemizde şimdiye kadar yapılan araştırmalarda Bruselloza ait 

seropozitiflik %2-14 olarak bildirilmiştir (10). Duman ve ark (2013) İnönü tıp fakültesi 

hastanesine 2012 yılı içerisinde mikrobiyoloji laboratuvarına çeşitli servis ve polikliniklerden 

Bruselloz şüphesi ile gönderilen  2942 hastanın serum örneklerinde, Rose Bengal aglütinasyon 

testi ile %8.5 oranında pozitiflik saptandığı ayrıca Wright tüp aglütinasyon testinde %4.5 

oranında 1/160 ve üzeri titrede aglütinasyon belirlendiği bildirilmiştir (7). Yıldırım ve ark 

(2013) Sivas Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2011 Haziran, 2012 Ocak ayları 

arasında ateş, eklem ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ile çeşitli servislerden başvuran 

1429 hastada, 103 (%7.2) pozitiflik saptamışlardır (11). Sözen ve ark (2015)  Ocak 2005 ile 

Ağustos 2011 tarihleri arasında Isparta Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde 

Bruselloz tanısı alıp yatarak tedavi gören hastaları retrospektif olarak değerlendirdikleri 

çalışamalarında 126 brusella vakasının 18 tanesinde (%14) spondilodiskit tespit etmişler ve 

tutulumun en sık lomber ve lumbosakral vertabralarda olduğunu bildirmişlerdir (9). Kaya Z 

(2013) 2008-2012 yılları arasında, Harran üniversitesinde takip edilen Enfektif Endokardit (EE) 

tanısı konulan 24 hastanın  (12 kadın,12 erkek) kültürlerinde en sık Brusella (%33),  Stafilokok 

(%21) ve Streptokok (%17) ürediğini belirlemişlerdir (12). Bu hastaların 1/3’ünde Brusella 

endokarditi saptanmıştır (12). Horasan ve ark (2010) Mersinde saptadıkları olgu’da paratroid 

bezlerde granulamatöz enfeksiyon olarak Brucella melitensis’i bildirmişlerdir (13). Yine, aynı 

araştırmacılar yaptıkları bir başka çalışmada, Mersinde 2004-2010 yılları arasında 80 vertebral 

osteomyelitli hastada primer patojen olarak Brucella spp. saptamışlardır (14). Bu çalışma 

sonucunda Bruselloz şüphesi ile başvuran hastaların %2.17’sine Bruselloz tanısı konmuştur. 

Ülkemizde şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bruselloza ait seropozitiflik %2-14 olarak 

bildirilmiştir (10). İlimizde bulduğumuz sonuçlar hastalık açısından hala endemik bir bölge 

olma özelliğini koruduğunu göstermektedir. Bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin çok yaygın 

olmamasına rağmen hala Brusellozun görülmesinin nedeni olarak endemik bölgelerden ilimize 
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olan yoğun göç ve ayrıca buna bağlı olarak çiğ sütten yapılan ürünlerin tüketiminin halen devam 

etmesi olduğunu düşünmekteyiz. 
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Mersin Kıyısı’ndan Yakalanan Bir Kırmızı Mercanı Pagellus 

erythrinus (Linnaeus, 1758) Balığında (Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 

1830) (Isopoda: Cymothoidae) 

 

Doç. Dr. Cafer Erkin Koyuncu11 

 

 

Özet 

Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 1830 çeşitli balıklarda bulunan bir ektoparazittir. 

Bu parazit Mersin kıyılarında Haziran 2018 avlanan kırmızı mercanın Pagellus erythrinus’un 

kaudal pedünkülünde tespit edilmiştir. Bu çalışmada Mersin kıyılarında kırmızı mercanda 

Anilocra frontalis  türüne  ilk kez rastlanmıştır.   

 

Anahtar Sözcükler: 

Anilocra frontalis, Cymothoidae, Isopoda, Kırmızı mercan, Pagellus erythrinus,  Akdeniz, 

Türkiye  

 

Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 1830 (Isopoda: Cymothoidae) in a Common 

Pandora, Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) captured from the Mersin Coast 

 

 

Abstract 

Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 1830  is an ectoparasite found in a variety of fish 

species. This parasite was detected on caudal peduncule of the common pandora Pagellus 

erythrinus in Mersin coast on 2018. This is present study, this is first report Anilocra frontalis 

in the common pandora in the Mersin coast.  

                                                 

11 Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri fakültesi yetiştiricilik bölümü öğretim üyesi. Balık hastalıkları ve parazitoloji.  

Adres: Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik bölümü, Yenişehir Kampusu,  

33169-Mersin / TÜRKİYE,  
Tel: (0324) 361 00 01/ 12038 13, Faks: (0324) 3413025, GSM: 0505 672 65 56.  

E-posta: ekoyuncu@mersin.edu.tr 
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GİRİŞ VE YÖNTEM 

Parazitik Cymothoid isopodlar tropik ve subtropikal habitatlarda çok sayıda deniz 

balıklarının yaygın parazitleri arasındadır. Bu takımda yer alan Cymethoidae familyasının 

üyeleri Akdeniz’de dağılım göstermektedir (Horton ve Okamura, 2000; Bariche ve Trilles , 

2005) Bu parazit birçok balık familyasında (Sparidae, Mugilidae Clupeidae Carangidae,  

Scorpaenidea ve Maenidae) bulunmuştur (Charfi-Cheikhrouha ve ark. 2000). Türkiye’de  

yapılan son çalışmalarda 12 balık türünde Anilocra physodes bildirilmiştir. Bu türler; Sparus 

auratus Linnaeus, 1758, Diplodus annularis (Linnaeus, 1758), Diplodus vulgaris (E. Geoffroy 

St.-Hilaire, 1817), Diplodus. sargus (Linnaeus, 1758) Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758),  

Spicara smaris Linnaeus, 1758, S. maena (Linnaeus, 1758), Scomber japonicus Houttuyn, 

1782, , Diplodus. labrax (Linnaeus, 1758), Boops boops (Linnaeus, 1758), Spondyliosoma 

cantharus (Linnaeus, 1758), Oblado melanura (Linnaeus, 1758) (e.g. Demir, 1952; Geldiay ve 

Kocatas, 1972; Akmirza, 1997; 2000a, b; Kirkim, 1998; Öktener ve Trilles, 2004;Trilles ve 

Öktener 2004; Kirkim , 2006)  ve Symphodus tincea'da (Linnaeus, 1758), Raja miraletus 

Linnaeus, 1758, Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758) ve Spicara maena (Linnaeus, 1758) 

türlerinde ise Anilocra  frontalis (Öktener ve  Trilles, 2004;  Innal ve ark. 2007; Başusta, ve ark, 

2017).   gözlemlenmiştir.  

Ergin formdaki parazitler genellikle çiftler halinde, balıkların özellikle dış yüzeyler 

üzerinde yanak boşluklarında, genç bireyler ise operkulum gerisinde, yan çizgi üzerinde ve 

kuyruk yüzgecinde yerleşmektedir (Horton ve Okamura, 2002). Anilocra parazitlerin balık 

sağlığı ve balık ekonomisi üzerine etkili olduğu bilinmektedir (Horton ve Okamura , 2001). 

Özellikle küçük balıklarda ölüme neden olmakta ve pazarlama boyundaki balıklarda 

oluşturduğu büyüme geriliği sonucu ekonomik kayıp oluşturmaktadır. Ayrıca konaklarını 

sekonder enfeksiyon Vibrio sp., Flexibacter sp., Aeromonas sp. gibi sekonder etkenlere duyarlı 

hale getirmektedir. (Kırkım,1998)  

Haziran  2008’de Mersin  İli kıyılarında   avlanan kırmızı mercanın  (Pagellus 

erythrinus) kaudal pedunkülünde ektoparazite rastlanmıştır. Parazitolojik muayene için 

balıkların, vücut yüzeyleri incelendiğinde büyük parazit olduklarından dikkatli bir şekilde 

bakıldığında Mercan balıkların kaudal pedunkülünde  kısımlarında  rahatça parazit türü 

görülmüştür. Bir pens yardımıyla balıkların vücut yüzeyinden toplanan parazit petri kaplarına 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1145
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19798
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alınarak binoküler mikroskopta incelenmiştir. Tespit edilen parazitler %70 alkolde fikse edilip 

bir süre bekletilerek, daha sonra incelenmek üzere kaba alınmıştır. Balıktan alınan ektoparazit 

Mersin  Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi hastalıklar Anabilim Dalı Laboratuvarı’na 

getirilmiştir. Parazitin konakçı balık üzerinde bulunduğu yere, vücut ölçülerine, pereion ve 

pleopodlarının şekline göre taksonomik anahtarlardan faydalanılarak  parazitin tür teşhisi 

yapılmıştır  (Trilles, 1964a; Trilles, 1965; Trillers, 1972;  Kırkım, 1998). Parazit preparatların 

fotoğrafları ve ölçümleri Nikon (H550L) faz kontras mikroskopbunda yapılmıştır. (Şekil 1) 

 

 

Şekil:  Kırmızı Merca’nın  (Pagellus erythrinus) üzerinde Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 

1830   görüntüsü 

 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Ülkemizde  balık üreticileri tarafından balık kenesi olarak da bilinen, Isopod 

(Cymothoid) türü parazitler Ege Bölgesindeki deniz balıkları üretim çiftliklerinde yaygın olarak 

görülmüş ve özellikle levrek balıklarında ekonomik kayıplara yol açmıştır (Kırkım, 1998). 

Akdeniz’de kıyısal sulardaki yoğun balık yetiştiriciliği parazit isopodlar için uygun bir çevre 

oluşturmuştur. Yetiştiriciliği yapılan deniz balıklarında yoğun stoklama,  fiziksel travmalar, 

deniz su sıcaklıklarındaki ani artış gibi stres oluşturan çevresel değişiklikler balıklarda 

Cymothoidae türleri ile olan enfeksiyonlara karşı duyarlılıkların artmasına yol açtığı 

bilinmektedir. (Korun, ve Akaylı 2004). 
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 Anilocra cinsi parazit  ile enfekte olan deniz balıkları genellikle durgun ve iştahsız olup 

solunum güçlüğü çekmektedirler. Bu parazitler özellikle genç balıklarda solungaç 

lamellalarının zarar görmesine bunun sonucunda ciddi hasarlara neden olmaktadır.  

Bu vakada Anilocra ile avlanan bir kırmızı mercanın’da rastlanması özellikle kafes 

balıkçılığının önemli sorunları arasında yer alan bu parazitin kaynağının aynı ortamda bulunan 

doğal balıklarda da olduğunu göstermektedir. 
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THE SITUATION IN KOSOVO DURING ‘90s OF XX CENTURY: FROM 

HISTORICAL VIEW 

Selim BEZERAJ 

Arian JANOVA 

ABSTRACT 

Within this paper will include a review the process of political, economic and cultural 

developments in Kosovo after 1989. At the same time will be issued a general parallel changes 

that occurred in communist countries and in Kosovo after 1989. Within this page are presented 

some key points that will contain the paper. The fall of the Berlin Wall has an undeniable 

connection with Kosovo, which at that time was isolated under the worst dictatorship in the 

former communist East countries. In addition to collapse of the Iron Curtain in 1989 also 

happened to change the autonomy of Kosovo, which has a radical change in the constitutional 

position of Kosovo. The process of change in Kosovo after 1989 coincides with many political 

events that occurred as a result of the establishment of Serbian authorities to violent measures. 

Thus, the impact of 1989 will then inspires the movement of Albanians in Kosovo to make 

efforts to gain freedom and to become part of Western democracy. Therefore, Albanians in 

Kosovo in `90 years to become politically organized peaceful resistance by creating institutions 

to which people will find support in living requirements. In this form the institutions of Kosovo 

in`90 years played a key role in the changes that occurred within of Kosovo society.  

Keywords: Kosovo, situation, political, historical, developments 
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YUGOSLAV BASININDA SAKARYA SAVAŞI 

 

Redžep (Recep) ŠKRIJELJ (ŞKRIYEL) 

 

ÖZET 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli’den ayrılması ve Birinci Dünya Savaşı’nın sona 

ermesiyle birlikte büyük çaplı Müslüman topluluğunu içeren Güney Slav halkları birliği adı 

altında Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (1929 yılından sonra Yugoslavya Krallığı) 

kurulmuştur (1 Aralık 1918) ki bu devlet 1941 yılına kadar var olmaya devam edecektir. 

Yeni devlet içerisinde uluslararası siyasetle ilgilenen büyük sayıda günlük ve haftalık dergi 

yayınlanmıştır. En çok okunan ve tirajı en yüksek olanlar Belgrad merkezli Politika ve 

Vreme, Zagreb merkezli Yutarnyi List ve Agramer Tagblatt, Saraybosna merkezli Pravda, 

Slovenya gazeteleri Edinost ve Slovenets ve Üsküp merkezli, Yugoslav ve Türk dilinde 

yayınlanan ‘Hak’tır. İlgilendikleri konular uluslararası siyaset durumunu, özellikle askeri-

siyasi sorularını kapsamıştır. Buradaki basında ‘Küçük Asya Savaşı’ olarak adlandırılan 

Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) da büyük ilgi çekmiştir. Yugoslavya’da önderliği alan 

Politika gazetesi içeriğinde, şiddetli çatışmalar ve cephedeki durum ile Osmanlı 

İmparatorluğun çöküşünü kullanmaya çalışan Yunan kampanyasının boşuna oluşu objektif 

şekilde tanımlanmıştır. 

Yugoslavya basını, Ankara’ya doğru ilerleyen Yunan hücumu esnasında Mustafa Kemal 

Paşa önderliği altındaki Türk birlikleri tarafından Sakarya Savaşı (Ağustos-Eylül 1921) 

esnasında püskürtülmesi ve ‘Yunan kardeşlerimizi İzmir ve Ege Denizine doğru bastıran 

saldırı’ hakkında raporlar yayınlamıştır. Yerli gazeteler Ankara’dan yetişen resmi raporları 

da bildirmiştir: ‘ilerlememiz devam ediyor, binlerce ölülerini toprağa defnetmeyi 

yetişemeyen düşman karışıklık içinde geri çekiliyor’. 

Ekim 1921 esnasında Yugoslav gazeteleri, Kütahya-Eskişehir hisselerinde olagelen 

çatışmalar ve Sakarya (Sangrios) nehri kıyılarındaki Türk zaferi hakkında Britanya, Fransa 

ve Almanya ajansların raporlarını gecikmeyle aktarmıştır. Belgrad dergilerinin gazeteci 

raporlarında ‘Yunan Ortodoks kardeşlere’ destek tanımlaması yanısıra Paris’ten gelen rapor 

içinde Eskişehir yakınlarında ‘Türk piyadelerin’ hücumu esnasında 25 bin asker kaybeden 

Yunan ordusu mağlubiyeti de bildirilmiştir.  
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Türk kuvvetleri için en büyük destek Yugoslav Müslüman dergileri tarafından gösterilmiştir 

(Saraybosna merkezli ‘Pravda’ ve Üsküp merkezli ‘Hak’). Yugoslav basının daha sonraki 

raporlarında 660 bin Küçük Asya Rumların Yunan Makedonyası’na göçü bilgilendirilmiştir. 

Bunun sebebi de Yunanistan’ın büyük bir yenilgiye uğramış olduğu 1921-1922 dönemi 

içinde devam eden Türk Kurtuluş Savaşıdır. Bunun sonucu ‘Türkiye tarafından Lozan 

Antlaşması (1923) bölümü olarak Küçük Asya Yunanların Yunanistan’a ve Güney 

Makedonya Türklerin Küçük Asya’ya yerleştirilmesini imzalamak zorunda kalmasıdır’. 

Anahtar Kelimeler: Yugoslavya basını, Türk Kurtuluş Savaşı, Sakarya Savaşı, Mustafa Kemal 

Paşa, Ankara, Küçük Asya. 

 

THE SACARIA WAR IN THE YUGOSLAVIAN PRESS 

Key Words: The Yugoslavian press, The Turk liberatıon war, The Battle of Sakariya, Mustafa 

Kemal Pasha, Ankara, Asia Minor 
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Mersin’de Günümüzdeki Yeşil Alanların Geçmiş Mersindeki Yeşil 

Alanlarla Karşılaştırılması Ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi 

 

Endez, F.,  

Ardıç, N.T.,  

Öztaş, A.E.,  

Özyurt, M. 

 
 

ÖZETk a 

ra12 font 

Akdeniz Bölgesinde yer alan Mersin kenti, nüfus ve ekonomik açıdan bölgenin ve Türkiye’nin 

en büyük şehirlerinden birisidir. Çukurova’nın güneybatı ucunda, Deliçay ve Müftü derelerinin 

oluşturmuş olduğu dar kıyı ovası (Mersin ovası) üzerinde kurulmuş olan Mersin, Doğu 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden gelen yolların Akdeniz kıyısında 

kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Mersin hızla gelişmekte olan bir şehirdir. Bunun getirmiş 

olduğu sonuçlardan biri hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak meydana gelen göçlerdir. 

1980’lerden itibaren sanayileşmenin ve turizmin gelişmesinin getirdiği iş imkânları ile Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu’dan daha fazla olmak üzere göç olayı artmıştır. Nüfusun artması 

yapılaşmanın artmasına ve plansız kentleşmeye neden olmuştur. Kentte bulunan eski tek katlı 

binalar yerine apartmanlar yapılmıştır. Narenciye bahçeleri ve tarım alanları gibi yeşil alanlar 

tahrip edilmiştir. Bunun sonucunda ortaya beton ve taş binalardan oluşan bir şehir çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Nüfus, Göç, Yeşil Alan  

ABSTRACT 

 A Mediterrenean Region city Mersin is one of the biggest cities both of the region and Turkey 

from the standpoint of population and economy. Southwestern end of the narrow coastal plain 

is formed off streams Delicay and Müftü (plain ). Mersin was built on the crossways of the 

roads coming from Eastern, Southeastern and Central Anatolia. Mersin has a coast of 330 km. 

Mersin is a fast developing city. One of the conclusions of this is rapid population growth and 

immigration that occurred as a result. Business opportunities brought by industrialization and 

tourism development since the 1980s caused migration, from  Eastern and Southeastern 
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Anatolia. The increase in population and unplanned urbanization have led to an increase in 

building activities. The old buildings were replaced with new and high buildings. Green areas, 

such as citrus gardens, farmlands and agricultural areas were destroyed. The result was a city 

of concrete and stone buildings. 

 

Key words: Mersin, Population, Migration, Green area 

 

1. GİRİŞ 

            1980’lerin ikinci yarısından itibaren gerek hızlı nüfus artışı, gerekse de kentsel alandaki 

baskılar sonucu, Mersin’deki yapılaşma gerekenin çok üstüne çıkmıştır. Kentin geleceğine dair 

öngörüler belirlenirken sektörler arası ilişkiler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiş, 

bunun sonucunda kente yapılan yatırımlar üst ölçekteki stratejilerin eksikliği ile birbirinden 

kopuk ve dağınık kalmıştır. Doğal ve kültürel kaynakların kullanımında önceliklerin sağlıklı 

gelişmeye yönelik kamu politikaları yerine kişisel önceliklere verilmesi ile koruma-kullanma 

dengesi sarsılmıştır. Bunun sonucunda Mersin’in kent özelinde ve çevresinde çeşitli nitelikte 

ve boyutta sorunlar oluşmuştur. 

 

     1.1 TARİHÇE 

Mersin’de Anadolu medeniyetlerinin en eski izleri Yumuktepe kazıları ile ortaya 

çıkmıştır. Gaziantep’in 50 km. batısındaki sakçagözü mevkiinde arkeolojik kazı yapmakta olan 

Nelison grubuna bağlı Liverpool üniversitesi profesörlerinden JOHN GARSTANG, 1936 

yılında inceleme gezisine çıktığı Mersin’deki bazı höyükleri de incelemiştir.1937yılından 1940 

yılına kadar devam eden kazılar, yörenin neolitik devirden beri yerleşim alanı olduğunu 

meydana çıkarmıştır (Develi, 2008). 

Tablo 1: Mersin İli Kronolojisi 

DÖNEM UYGARLIK / KRALLIK / DEVLET  

M.Ö. 6300 – 5500 Neolitik Dönem 

M.Ö. 5500 – 3000 Kalkolitik Dönem 

M.Ö. 3000 – 2000 İlk Tunç Çağı 

M.Ö. 2000 - 1700 Orta Tunç Çağı 

M.Ö. 1700 – 1200 Kızuvatna Krallığı 

M.Ö. 1200 – 612 Kue Krallığı 

M.Ö. 546 – 333 Persler Dönemi 

M.Ö. 334 Makedon (Büyük İskender) işgali 

M.Ö. 301 – 101 Selevkos Dönemi 

M.Ö. 101 - M.S.395 Roma Dönemi 

395 – 661 Bizans Dönemi 

661                 Muaviye'nın Mersin'de bazı yöreleri ele geçirmesi 
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685 - 960            Bizans'lılarla Araplar arasında el değiştirme dönemi 

960-1082 Bizans Dönemi 

1082 Süleyman Şah'ın yöreyi ele geçirmesi 

1129 Ermenilerin Tarsus'u ele geçirmesi 

1224-1254 Selçuklu Dönemi 

1254-1473 Karamanoğulları Dönemi 

1473 Silifke'nin Osmanlı topraklarına katılması 

1516 Mersin-Tarsus yöresinin Osmanlı topraklarına katılması 

1852 Mısırlı İbrahim Paşa'nın Mersin yöresini ele geçirmesi 

1839 Mersin yöresinin yeniden Osmanlı topraklarına katılması 

17 Aralık 1918 Mersin'in İngilizler tarafından işgali 

19 Aralık 1918 Tarsus'un Fransızlar tarafından işgali 

2 Ocak 1919 Mersin'in Fransızlar tarafından işgali 

20 Temmuz 1920 Fransızlarla yapılan Bağlar savaşı 

27 Aralık 1921 Tarsus'un kurtuluşu 

3 Ocak 1922 Mersin'in kurtuluşu 

1924 Mersin’in il olması 

1933 Mersin’in Silifke ile birleştirilmesi ve İçel İli olması 

2002 İçel adının Mersin olarak değiştirilmesi 

(Kaynak: Mersin Turizm Master Planı,1990, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Verileri ve Büro 

Çalışması) 

 

Mersin adı Mersin bitkisinden gelmektedir. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

20 Haziran 2002 günü kabul ettiği kanunla, kentin isminin MERSİN oluşuna karar verilmiş ve 

1933 yılından beri alışamadığımız İçel ismi, üzerimizden kalkmıştır (Develi, 2008). 

 

     1.2 YEŞİL ALANLAR  

Yeşil alanlar, 3194 sayılı İmar Kanunumuzda kentsel donatı olarak değerlendirilmekle 

birlikte, 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat II’ nin ana gündem maddesi 

“sürdürebilir kent kavramı” bağlamında kentlerin temel sektörlerinden biri konumuna 

yükselmiştir. Yeşil alan kavramı kapsamında aktif yeşil alanlar öne çıkmaktadır. Kent 

ekosistemini düzenleme işlevi bir yana bırakılırsa aktif yeşil alanlar kent halkının rekreasyonel 

gereksinimlerini karşılamalarında en önemli olanakları sunmaktadır. Her biri; her yaştan ve 

konumdan insanın dinlence, eğlence, spor, sosyal ve kültürel etkinlikleri için alanlar ve 

mekanlar içerir. Bu özellikleri ile aktif yeşil alanlar kentsel yaşam niteliğine doğrudan ve çok 

önemli katkıda bulunurlar (Cohen,1996; Altunkasa, 2004). 

 1998 yılından itibaren yola çıkarak yeşil alanın günümüzdeki değişimini veriyoruz. 

İlimizde sosyal, ekonomik ve diğer nedenlerle olan göç olgusu, hızlı ve aynı zamanda plansız 

programsız bir yapılaşmayı meydana getirmiştir. Bu hızla büyüme konut ihtiyacını arttırırken 

inşaat maliyetleri de artmıştır. Bunun sonucunda yapı ve alt yapı maliyeti daha ucuz olan düz 
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ve düze yakın verimli topraklar konut ve sanayileşmede cazibeli alanlar haline gelmiştir. Bu 

anlayış, civardaki tarımsal alanları tarımsal faaliyet dışına çıkarmıştır. 

Son 20 yılda ilimizde yeşil alanlar hızla azalmıştır. En önemli ihraç kalemlerini 

oluşturan narenciye bahçeleri kesilerek taş ve beton yığınına dönüştürülmüştür. Bu imarsız, 

plansız yapılaşma doğal olarak da ulaşım, alt yapı ve sosyal hizmet standardı açısından çevre 

sorunları yaratmaktadır. 

1998 yılında Mersin’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4.5 m2/kişi civarında olup 

oldukça düşüktü. Belediye mülkiyetindeki kentsel yeşil alan yüz ölçümü 493.865 ha’dır. Yeşile 

kapalı alan ise diğer kuruluşların mülkiyetindedir. Mersin’de hava kirliliğinin yoğun olduğu 

yerlerde yeşil alanın az olduğu gözlenmiştir. 

Mersin’de uygun bir yeşil alan uygulamasının ve düzenli bir yeşil alan sisteminin 

oluşturulmasının hava kirliliğinin önlenmesinde önemli bir katkısı olacaktır. Kentin koşullarına 

uygun bitki örtüsü seçimi, bu bitkilerin filtrasyon ve absorbsiyon kapasitelerinin belirlenmesi 

gibi çalışmalar sonuçlandırıldığında yeşil alanların Mersin’in hava kalitesine katkısı 

sağlanabilir. Kamu elindeki boş alanların cadde ve sokak kenarlarının yeşillendirilmesi ile hava 

kirliliğinin azaltılması ve temiz havanın artması sağlanacaktır. Yeşil alanlar oksijen üretmekte, 

karbondioksit kullanmakta, hava ısı değişimleri yaparak hava çevrimi sağlamakta ve partikül 

maddeleri bünyesinde toplamaktadır. Mersin’de 1999’dan sonra ağaçlandırma planına göre 24 

000 adet fidan dikilmesi hedeflenmiştir. Mersin’de 1998 yılında dikilen palmiye, harnup, 

orkide, Kıbrıs akasyası, zakkum, İsrail kauçuğu, selvi, çam, okaliptüs, vb.. dikilen toplam fidan 

sayısı 17 000 adettir (İçel ili çevre durum raporu, 1998). 

 

Tablo 2. İl arazisinin ilçeler itibariyle genel dağılımı 
  Tarım alanı  Ormanlık ve 

fundalık  

Çayır ve mera Tarım dışı arazi 

İlçenin adı  Yüzölçümü 

     (Ha) 

Miktar 

(Ha) 

Oran  

(%) 

Miktar 

(Ha) 

Oran  

(%) 

Miktar 

(Ha) 

Oran  

(%) 

Miktar 

(Ha) 

Oran  

(%)  

İl toplamı  1585300 395224 25 785447 50 6109 0.4 398520 25 

Merkez  177200  45592 26 94759 53 761 0.4 36088 20 

Anamur  138000 21762 16 81356 59 - - 34882 25 

Aydıncık  41000 6406 16 28944 27 10 - 5640 14 

Bozyazı  62500 9729 16 37749 51 - - 15022 24 

Çamlıyayla 67500 7388 11 36445 55 - - 23667 35 

Erdemli 207800 50141 24 56404 60 - - 101255 49 

Gülnar  166900 30433 26 84809 31 130 0.08 51528 31 

Mut  255400 59949 23 141213 71 22  54216 21 

Silifke  266600 55704 21 169980 60 1106 0.4 48810 18 
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Tarsus  202404  104902 52 627086 54 4080 2 30632 15 

 

Kaynak: köy hizmetleri il müdürlüğü (1997) 

 

2006 yılı Mersin ili çevre durum raporuna bakıldığında;   

Mersin'de kişi basına düsen yeşil alan miktarı 3,24 m2/kişi civarında olup oldukça 

düşüktür. İl merkezindeki toplam yeşil alan miktarı 1.740.000 m2'dır. 

Mersin'de uygun bir yeşil alan uygulaması ve düzenli bir yeşil alan sisteminin 

oluşturulmasının hava kirliliğinin önlenmesinde önemli bir katkısı olacaktır. 

Mersin ili kent içindeki yeşil alan miktarı; 

Büyükşehir belediyesi park ve yeşil alan toplamı 810.000 m2 

Yenişehir belediyesi park alanı toplamı 400.000 m2 

Akdeniz belediyesi park alanı toplamı 270.000 m2 

Toros belediyesi park alanı toplamı 260.000 m2 

Toplam yeşil alan miktarı 1.740.000 m2 

İlimiz Akdeniz ikliminin etkisindedir. Dolayısıyla kentte Akdeniz doğal bitki örtüsü 

hâkimdir. Ancak doğal bitki örtüsüne sadece doğal ve insan eli değmemiş alanlarda 

rastlanmaktadır. Yaşam alanlarında daha çok kuraklığa ve susuzluğa dayanıklı, soğuk ve 

yüksek rakımı sevmeyen kültür türleri kullanılmıştır. Esasında doğal bitki örtüsü bitkileri iklim 

koşullarına direnç ve dayanıklılık gösterse de bu türlerin ruderal(terkedilmiş bölgeler) alanlarda 

üretilip kullanımı mümkün değildir. Kent merkezinde büyük bir yeşil alan olan Kültür Park 

deniz kenarında dolgu alanı olarak kazanılmıştır. Bu alanda tuzlu deniz rüzgârının etkisi çok 

yoğun olduğu için kullanılacak bitki türleri çeşitlilik gösterememektedir. Tuzlu deniz rüzgârına 

doğal bitki türlerinin daha dayanıklı olduğu ise bir gerçektir. Kent merkezinde kullanılan bitki 

türleri; 

• Ağaçlar: Palmiye, Hurma, İskenderun Kauçuğu, Kıbrıs Akasyası, Jagaranda, Yalancı 

Orkide, Top Akasya, Turunç, Akça Ağaç, Japon Kavağı, Defne, Oya, Fırça Çalısı, Selvi Çam, 

Fıstık Çamı, Okaliptüs, Çınar, Ağaç Ligustrum, Harnup, Süs Eriği, Mimoza, Sarkık Dut. 

• Çalı gurubu: Japon Gülü, Çin Gülü, Gül, Beyaz Yasemin, Sarı Yasemin, Çalı Mine, 

Pitosporum, Mavi Yasemin, Mazı, Acem Borusu, Kartopu, Berberis, Musmula, Yayılıcı Ardıç, 

Amerikan Asması, Gelin Duvağı, Mor Salkım, Zakkum, Ates Dikeni, Hanımeli, Leylak, 

İspirya, Ligistrum, Taflan. 

Kentte kullanım yerlerine göre bitkilendirme planları ve bitki türleri de değisiklik 

göstermektedir. Bu çeşitlilik de su şekilde sıralanabilir: 

1. Refüj ve Kaldırım Bitkilendirmesi 
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• Ağaçlar: Palmiye, Yalancı Orkide, Yalancı Karabiber, Jakaranda, Fırca Çalısı, Kara 

Servi(Doğal Bitki Türü), Mavi Servi, Defne(Doğal Bitki Türü), Turunç(Doğal Bitki Türü), Süs 

Eriği, Yalancı Akasya, Oya Ağacı, Đsrail Kauçuğu, Erguva, Japon Kavağı, Çınar, Ağaç 

Ligistrum, Harnup(Doğal Bitki Türü). 

• Çalılar: Sarmaşıklar ve Yer Örtücüler, Zakkum(Doğal Bitki Türü), Murt(Doğal Bitki 

Türü), Kartopu, Yayılıcı Ardıç, Yasemin, Çalı Mine, Mazı, Japon Şemsiyesi, Drasena, Papatya, 

Gül, Buz Çiçeği, Mor Salkım, Muşmula, Berberis, Ateş Dikeni, Pitosporum, Japon Gülü, Ağaç 

Hatmi, Biberiye(Doğal Bitki Türü), Taflan, Zambak, Kuşkonmaz, Begonvil, Yer Minesi, Bahçe 

Külü, Mevsimlik Türleri.  

2. Dolgu yaparak kazanılmış yeşil alan bitkilendirilmesi 

• Ağaçlar: Kıbrıs Akasyası(Doğal Bitki Türü), Defne(Doğal Bitki Türü), İğde(Doğal 

Bitki Türü), Palmiye(Doğal Bitki Türü), Harnup(Doğal Bitki Türü), Ilgın(Doğal Bitki Türü), 

Zeytin(Doğal Bitki Türü), Đsrail Kauçuğu, Okaliptüs(Doğal Bitki Türü), Hurma, Turunç(Doğal 

Bitki Türü), Oya Ağacı. 

• Çalılar: Sarmaşıklar ve Yer Örtücüler: Zakkum(Doğal Bitki Türü), Pitosporum, Çalı 

Mine, Japon Gülü, Papatya, Kaz Ayağı, Taflan, Murt(Doğal Bitki Türü),Kartopu, 

Biberiye(Doğal Bitki Türü), Yayılıcı Ardıç, Buz Çiçeği,Bahçe Külü . 

3. Şehir içindeki yeşil alanların bitkilendirilmesi 

• Ağaçlar: Palmiye, Yalancı Orkide, Yalancı Karabiber, Jagaranda, Fırça Çalısı, Kara 

Servi(Doğal Bitki Türü), Mavi Servi, Defne(Doğal Bitki Türü), Turunç(Doğal Bitki Türü), 

Sarkık Dut, Limoni Servi, Alev Ağacı, Süs Eriği, Yalancı Akasya, Oya Ağacı, İsrail Kauçuğu, 

Erguva, Japon Kavağı, Çınar, Ağaç Ligistrum, Harnup(Doğal Bitki Türü), Altuni Mazı, Salkım 

Söğüt, Manolya (Mersin ili çevre durum raporu, 2006).     

              

 2010 yılı Mersin ili çevre durum raporuna bakıldığında; 

Mersin ili kent içindeki yeşil alan miktarı; 

 Büyükşehir belediyesi park ve yeşil alan toplamı 1.050.000 m2 

Yenişehir Belediyesi yeşil alan miktarı 400.000 m2 

Akdeniz Belediyesi yeşil alan miktarı 368.000 m2 

Toroslar belediyesi park alanı toplamı 353.016 m2 

Toplam yeşil alan miktarı 2.380.626 m2 

Mersin'de uygun bir yeşil alan uygulaması ve düzenli bir yeşil alan sisteminin 

oluşturulmasının hava kirliliğinin önlenmesinde önemli bir katkısı olacaktır.İlimiz Akdeniz 

ikliminin etkisindedir. Dolayısıyla kentte Akdeniz doğal bitki örtüsü hakimdir. Ancak doğal 
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bitki örtüsüne sadece doğal ve insan eli değmemiş alanlarda rastlanmaktadır. Yaşam alanlarında 

daha çok kuraklığa ve susuzluğa dayanıklı, soğuk ve yüksek rakımı sevmeyen kültür türleri 

kullanılmıştır. 

Mersin Büyükşehir Belediyemizdeki yeşil alanlara ait birebir ağaçlandırma planları 

bulunmamaktadır. Şehrimizde orta refüj-kaldırım ve parklarda kullanılan kent koşullarına 

uyum sağlamış bitki türleri aşağıda listelenmiştir. 

 

Tablo 3. Orta Refüj ve Kaldırımlarda Kullanılan Bitki Türleri 

Ağaçlar                                                                  Çalılar 

-Citrus sp.                                                     -Nerium oleander 

-Acacia ssp.                                                   -Jasminium ssp. 

-Ficus refusa-nitida                                       -Juniperus horizontalis 

-Phoenix canariensis                                     -Pitosporum ssp. 

-Washingtonia ssp                                         -Cotoneaster ssp. 

-Pinus pinea                                                  -Euonymus japonica 

-Bauhunia variegata                                      -Thuja orientalis 

-Schinus molle                                              -Lantana camara 

-Ligistrum sp.                                                -Hibiscus ssp. 

-Acer sp.                                                        -Berberis thunbergii 

-Fraxinus excelcior                                        -Pyracantha coccinea 

-Cercis siliquastrum                                       -Myrtus communis 

-Platanus orientalis                                          -Rosa ssp. 

-Cupressus ssp. 

-Brachychiton populneum 

-Parkinsonia aculeata 

-Jacaranda mimosifolia 

-Robinia pseudoacacia 

 

Tablo 4. Parklarda Kullanılan Bitki Türleri 

Ağaçlar                                                                           Çalılar 

-Citrus sp.                                                              -Nerium oleander 

-Acacia ssp.                                                           -Jasminium ssp. 

-Ficus refusa-nitida                                                -Juniperus horizontalis 

-Phoenix canariensis                                              -Pitosporum ssp. 

-Washingtonia ssp.                                                 -Cotoneaster ssp. 

-Musa erecta                                                           -Lantana camara 

-Laurus nobilis                                                        -Hibiscus ssp. 

-Callistemon viminalis                                            -Berberis thunbergi 

- Magnolia grandiflora                                            -Pyracantha coccinea 

-Cercis siliquastrum                                                -Myrtus communis 

-Cupressus ssp.                                                        -Rosa ssp. 

-Olea europea var.sylvestris                                    -Vibirnum ssp. 

-Eleagnus angustifolia                                            -Rosmarinus officinalis 

-Pinus pinea                                                            -Euonymus japonica 

-Grevillea robusta                                                   -Thevethia peruviana 

-Robinia pseudoacacia                                           -Durantha rephens 

-Prunus ceracifera                                                  -Canna sp. 
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-Lagerstroemia indica                                            -Agave americana 

-Tamarix sp.                                                          -Yucca filamentosa 

 

Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Toplam Yeşil Alan Miktarı: 707.610 

m2 ve kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı: 5.32 m2’dir. 

 

Tablo 5. Kent Koşullarına Uyum Sağlamış Bitki Türleri: 

 

FAMİLYA                                         TÜR                                          TÜRKÇE ADI 

ANACARDIACEAE                 Schinus molle                                 Yalancı karabiber 

LEGUMINOSAE                     Robinia pseudoacacia                            Yalancı akasya 

STERCULIACEAE                Brachyhiton populneus                          Japon kavağı 

MORACEAE                           Morus alba "pendula"                              Ters dut 

LEGUMINOSAE                   Parkinsonia aculeata                                İsa dikeni 

PLATANACEAE                     Platanus orientalis                                    Çınar 

LEGUMINOSAE                    Albizia julibrissin                                       Gülibrişim akasya 

MYRTACEAE                        Callistemon viminalis                               Fırça çalısı 

ARAUCARIACEAE               Araucaria araucana                             Maymun çıkmaz ağacı 

CUPRESSACEAE                  Chamaecyparis ellwoodii                          Elvudi çamı 

PINACEAE                               Pinus pinea                                             Fıstık çamı 

ROSACEAE                              Prunus cerasifera 'nigra'                             Süs eriği 

LAURACEAE                           Laurus nobilis                                          Defne 

BIGNONIACEAE               Jacaranda mimosifolia                                  Jagaranda 

MORACEAE                           Ficus refuza nitida                                    İsrail kauçuğu 

VITACEAE                             Parthenocissus quinquefolia                    Amerikan sarmaşığı 

ARALIACEAE                         Hedera helix                                            Duvar sarmaşığı 

MELIACEAE                          Melia azedarach                                         Tesbih ağacı 

LEGUMINOSAE                    Cassia corymbosa                                       Sinameki 

CUPRESSACEAE                  Thuja orientalis 'aurea                                 Altuni mazı 

CUPRESSACEAE                  Juniperus horizontalis                                Yayılıcı ardıç 

CUPRESSACEAE                  Cupressus sempervirens                             Kara servi 

CASUARINACEAE               Casuarina eguisatifolia                              Demir ağacı 

MUSACEAE                           Musa sp.                                                        Muz 

LEGUMINOSAE                       Erythrina crista-galli                               Alev ağacı 

PALMEA                                Washingtonia filifera                                     Palmiye 

RUTACEAE                             Citrus spp.                                                    Turunç 

PALMEA                                 Phoenix canariensis                                  Yalancı hurma 

ROSACEAE                            Pyracantha coccinea                                     Ateş dikeni 

PUNICACEAE                       Punica granatum 'nana'                                    Süs narı 

CUPRESSACEAE                  Cupressus arizonica var. Glauca                    Mavi servi 

MALVACEAE                        Hibiscus syriacus                                            Çit hatmi 

ROSACEAE                             Spiraea vanhouttei                                        Keçi sakalı 

ROSACEAE                             Rosa sp.                                                              Gül 

APOCYNACEAE                     Nerium oleander                                            Zakkum 
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LYTHRACEAE                       Lagerstroemia indica                                      Oya ağacı 

COMPOSITAE                        Anthemis punctata                                           Papatya 

ROSACEAE                            Cotaneaster horizontalis                                 Dağ muşmulası 

MALVACEAE                        Hibiscus rosa-sinensis                                      Japon gülü 

OLEACEAE                             Ligustrum vulgare                                            Kurtbağrı 

MALVACEAE                        Hibiscus mutabilis                                        Ağaç hatmi 

POLYPODIACEAE               Nephrolepis                                                   Aşk merdiveni 

LİLİACEAE                            Asparagus densiflorus                                   Kuşkonmaz 

LİLİACEAE                             Lilium sp.                                                        Zambak 

AGAVACEAE                        Yucca flamentosa                                          Avize çiçeği 

MALVACEAE                       Abutilon striatum                                             Çin çan 

OLEACEAE                            Jasminum nudiflorum                                    Sarı yasemin 

NYCTAGINACEAE               Bougainvillea glabra                                     Gelin duvağı 

CELASTRACEAE                   Euonymus japonicus                                       Taflan 

MYRTACEAE                          Myrtus communis                                        Murt, Mersin 

BUXACEAE                             Buxus sempervirens                                        Şimşir 

SOLANACEAE                       Cestrum elegans                                           Ada mercanı 

VERBENACEAE                     Duranta repens                                         Güvercin üzümü 

SAPINDACEAE                       Dodonaea viscosa                                        Kıbrıs çalısı 

BERBERIACEAE                    Berberis thunbergii atropurpurea                 Kadıntuzluğu 

LABIATAE                               Rosmarinus officinalis                                     Acı kekik 

GERANIACEAE                       Pelargonium radula                                             Itır 

AGAVACEAE                          Agave americana                                           Sabır ağacı 

LİLİACEAE                              Aloe sp.                                                         Sarısabır 

AGAVACEAE                          Dracaena sp.                                             Kordela çiçeği 

VERBENACEAE                     Verbena sp.                                                 Yer minesi 

VERBENACEAE                     Lantana camara                                            Çalı mine 

AIZOACEAE                           Aptenia cordifolia                                        Buz çiçeği 

GERANIACEAE                     Pelargonium peltatum                              Sakız sardunya 

PITTOSPORACEAE                Pittosporum tobira 'nana'                           Pitosporum 

CAPRIFOLIACEAE                 Lonicera sp.                                                Hanımeli 

LEGUMINOSAE                       Wisteria chinensis                                    Mor salkım 

COMPOSITAE                            Santolin sp.                                               Santolin 

COMPOSITAE                           Senecio bicolor                                         Bahçe külü 

OLEACEAE                               Forsythia intermedia                                 Altın çanak 

CAPRIFOLIACEAE                   Vibirnum tinus                                           Kartopu 

APOCYNACEAE                        Thevetia peruviana                                  Peru zakkumu 

CUPRESSACEAE                     Cupressus macrocarpa goldrest'                  Limoni servi 

BERBERIACEAE                       Mahonia aquifolium                                   Mahonya 

CAESALPINIACEA                   Ceratonia siliqua                                      Keçi boynuzu 

MALVACEAE                             Malvaviscus arboreus                                  Çin gülü 

HYDRANGEACEAE                 Hydrangea macrophylla                                 Ortanca 
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ROSACEAE                                Choenomeles japonica                                Japon ayvası 

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bakmakla sorumlu 

olunan şehir parkları, rekreasyon alanları, yeşil alanlar ve orta refüjlerin toplam alan yüzölçümü 

690.820 m²’dir. Büyükşehir sınırları içerisindeki kişi başına düşen yeşil alan miktarının tam 

olarak belirlenebilmesi için ilçe belediyelere ait toplam yeşil alan miktarının da belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Tarsus’ta kent içindeki aktif ve pasif yeşil alan miktarı 567.185 m² olup, kişi başına 

düşen yeşil alan miktarı 2,42 m²’dir. Kent koşullarına uyum sağlamış bitki türleri İskenderun 

Kauçuğu, palmiye, hurma ağacı, ateş dikeni, mazı ve oya ağacı sayılabilir. Akdeniz ilçesi 

sınırları içerisinde belediyenin sorumluluğu dâhilinde 241.728 m² yeşil alan bulunmaktadır. 

Büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan alanlar bu değerin dışındadır. Uygulamalarda en 

fazla kullanılan kent koşullarına uyum sağlamış bitki türleri kullanılmaktadır. 

Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde toplam yeşil alan miktarı 675.110 m², kişi başına 

düşen yeşil alan miktarı 5.32 m²’dir. Uyum sağlayan bitki türleri kullanılmaktadır. Toroslar 

ilçesi sınırları içerisinde yeni park inşaatları yapımı 58.796 m²’dir. Yapımı devam eden park 

inşaatı ve yürüme yolu yapım bulunmaktadır. Revizyon yapılan park alanı 36.518 m². 2008 

yılında cadde ve sokaklara ağaç ve mevsimlik çiçek dikimleri yapılmıştır. 41.000 m² ormanlık 

alan yaratılmıştır. 

Anamur imar planında toplam 98.4 Ha yeşil alan ayrılmış olup kişi başına 8,9 m² yeşil 

alan düşmektedir. 

Aydıncık uygulama imar planına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5,5 m² olup 

kullanılan bitki türü çam ve palmiyedir. 

Bozyazı’da kent içerisindeki planlama alanında meydan, otopark ve yeşil alanlar yeterli 

ve dengeli dağılımı yapılmıştır. Gülnar’daki uygulama imar planına göre kişi başına düşen yeşil 

alan miktarı 10 m²’dir. 

Silifke kent merkezindeki toplam yeşil alan yüzölçümü 156.000 m² olup kişi başına 

yaklaşık 2,5 m² yeşil alan düşmektedir. Erdemli’ de kent içindeki toplam aktif yeşil alan şu an 

yürürlükte olan imar planına göre yaklaşık 1.495.849 m²’dir. Kişi başına düşen yeşil alan 

miktarı ise 23.9 m²/kişidir. Kent dokusuna uyum sağlamış bitki türü makidir. Yerleşme 

genelinde pasif yeşil alan olarak bahçeler, ağaçlar ve fundalıklar yeşil bir görünüm 

oluşturmaktadır. Yerleşme sınırları içerisinde mesire alanı olarak kullanılan Erdemli Çamlığı 

yer almaktadır. Ayrıca belediye sınırları içerisinde kuzey ve kuzey-katı kesimlerde orman 
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kapsamında oldukça büyük araziler mevcuttur. Bunun dışında yerleşme içi ve civarında 

narenciye bahçeleri ve tarım alanları bulunmaktadır. 

Çamlıyayla ilçesinde toplam yeşil alan miktarı planlar üzerinde ölçülen yaklaşık 

değerlere göre 330.000 m²’dir. Bitki örtüsü açısından ilçeyi çevreleyen ormanlardaki bitki 

örtüsü ile yerleşim alanı içerisindeki meyve ağaçları birlikte karma bir yeşil örtü 

oluşturmaktadır (Mersin ili çevre durum raporu, 2010). 

 

1.3 YEŞİL ALANLARIN AZALMA SEBEPLERİ 

  

3.1 NÜFUS  

Türkiye'nin son yarım asırlık gelişmişlik düzeyi ve ekonomik değişimine bağlı olarak 

gelişen kırdan-kente ve kentten-kente süren göç olgusu doğal olarak Mersin'i de çok yakından 

etkilemiştir. Bu etkenler İlin coğrafi konumu, iklimsel özellikleri, ticaret ve ihracat merkezi 

olarak hızlı gelişimi ile birleşince kentsel yapıda bir bozulma yaşanmış 15-20 yıl gibi kısa bir 

sürede kent, kocaman beton blokların boy gösterdiği bir yapıya bürünmüştür. Mimarlar odası 

Mersin Şubesinin tespitlerine göre Mersin nüfusunun %17 sini eski Mersinli, %25 ini Mersin'in 

diğer ilçelerinden gelenler, %28 ini Doğu ve Güneydoğu Anadolu, %10 unu Karadeniz Bölgesi, 

%20 sini ise diğer iller ve geçici yerleşenler oluşturmaktadır. Yeni gelenlerin Mersin ve 

çevresinde yerleşme, barınma, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının yeterince karşılanamayışı 

nedeniyle, plansız bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. Öte yandan, kentsel ve teknik altyapı 

sunumundaki ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklerin yanı sıra, yeterli imarlı arsa 

üretilemeyişi, kentsel rantların yüksek olması da imar hakları üzerindeki baskıyı artıran bir 

unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve düzensiz kentleşme, bir yandan plansız 

olarak hisseli parseller üzerinden gecekondulaşan, diğer yandan imarlı olmakla birlikte yoğun, 

sosyal ve teknik altyapıdan yoksun bir kentsel çevre oluşturmaktadır. 

İlk planlama çalışmaları 1938 yılında Jansen tarafından yapılan Mersin'de, hızlı 

kentleşme yalnızca Mersin kentini değil, yakın etki alanında yer alan yerleşmeleri de olumsuz 

yönde etkilemekte ve benzer süreçler bu bölgelerde de yaşanmaktadır. Kentin belli bir 

büyüklüğe ulaşması ve gerçekleştirilen bölgesel altyapı yatırımları mekansal desantrilize olma 

eğilimlerini arttırmaktadır. Ancak bu desantrilizasyon planlı olmayıp parçacı bir yaklaşımla 

mevzi planlar yolu ile gerçekleştiğinden, değerli orman ve tarım alanlarını tehdit etmektedir. 

1980 de onanan Kent Bütünü Çevre Düzeni Nazım Planı gerek uygulama araçlarının olmayışı, 

gerekse yeterli kontrolün yapılmayışı ve kuruluşlar arasında yeterli eşgüdümün sağlanamayışı 

nedeniyle geçerliliğini tamamen yitirmiştir. 
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Kentin mekânsal gelişme eğilimleri, son on yılda önemli ölçüde değişmiştir. Gerek hızlı 

kentleşme, gerekse yapılan yeni yatırımlar bu eğilimleri yönlendirmektedir. Mersin kentinin 

fiziki gelişmesi 1985’lere kadar doğu-batı yönünde yoğunlaşmış; batıda Mezitli, Davultepe, 

Tece, doğuda Karacailyas ve Huzurkent yerleşmeleri ile bütünleşmiştir. Ancak gerek 

buralardaki aşırı yoğunlaşma, gerekse planlı gelişme stratejilerinin sonucunda kentsel 

gelişmeler kuzeye de yönelmiştir. Plandaki ana ulaşım bağlantıları, ikinci ve üçüncü çevre 

yolunun açılması, kentin bugünkü yoğun ve kompakt yapısının dönüşümünü sağlayarak, 

Mersin’in yaya ulaşımına dayalı tek akslı yapısını değiştirmektedir. Kentteki üst ve orta gelir 

gruplarının yer seçim tercihleri kıyıya bağımlı olmaktan çıkmış, mikro kliması olumlu ve flora 

bakımından zengin kuzeydeki yamaçlara yönelmiştir. Güneykent Projesinin uygulanması da 

çevresindeki konut talebini arttırıcı bir unsur olmuştur. 

Konut yer seçimi eğilimlerinin değişmesi, batı kesimin yoğun, altyapısı yetersiz ve 

genellikle yazlık kullanımlı bölgeler oluşmasına yol açmıştır. Kentin batı kesiminde onaylı 

nazım ve uygulama planlarının dışında, oluşan konut talebi sonucunda bu alanlar nazım plan 

ölçeğinde kentsel gelişmeye açılmış ve böylece batı kesimindeki tarım eşiği aşılmıştır (Mersin 

ili çevre durum raporu, 2010).  

Şehrimiz ve bölgemizin sahip bulunduğu sanayi istihdam imkânları yanında tarım, 

ticaret ve diğer hizmet sektörlerinin nüfus göçünde öteden beri çekici bir rol oynadığı 

bilinmektedir. Mersin ili özellikle 1980 sonrası son derece yoğun iç göçle karşı karşıyadır. Bu 

göçün ana nedenleri olarak; 

- İklim özellikleri, 

-Tarım topraklarının verimli olması 

-Büyük sanayi kuruluşlarının bulunması 

-İş imkânlarının fazla olması, 

-Serbest bölgenin faaliyete geçmesi  

-Limanın bulunması 

-Terör baskısı sayılabilir. 

2009 yılı nüfus sayımı sonuçları göçün eskiye oranla azaldığını göstermektedir. 

 

Tablo 6. Dönemler İtibariyle Mersin İlinin Net Göç ve Net Göç Hızı 

Dönemler  Aldığı Göç  Verdiği Göç  Net Göç  Net Göç Hızı(‰)  

1975-1980  73.699  -  40.273  57,5  

1980-1985  89.444  -  49.593  56,5  

1985-1990  131.573  -  74.717  68,3  

1995-2000  117.894  -  18.429  12,4  

2007-2008  46.776  50.110  -3.334  -2,08  
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2008-2009  48.377  49.209  -832  -0.51  

Kaynak: 2005 Yılı Mersin Ekonomik Raporu ve TÜİK 2009 Yılı Verileri 
 

Tablo 7. Mersin İli Yerleşim Yerlerine Göre Aldığı ve Verdiği Göç 2009 
 Toplam  Şehirden Şehire  Köyden Şehire Şehirden Köye Köyden Köye 

 Toplam  Erkek  Kadın  Erkek  Kadın  Erkek  Kadın  Erkek  Kadın  Erkek  Kadın  

Aldığı 

göç  

163 448 84 727 78 721  41 441 39 655 9 276 9 171 27 909 24 874 6 101 5 021 

Verdiği 
göç  

145 022 77 782  67 240 46 360 39 873 7 890 6 753 20 662 18 083 2 870 2 525 

 Kaynak: TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü 13/02/2009 

 

Mersin Valiliğince 1997 yılında yaptırılan bir araştırmaya göre Mersin ve Tarsus’ta 

nüfusun %70’i göçle gelen nüfustur. Bunun %30’u diğer illerden, %70’i de Doğu ve Güney 

Doğu illerimizden göç eden yurttaşlarımızdan oluşmaktadır. 

2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Mersin ili yerleşim yerlerine göre aldığı 

göç 84.727’si erkek, 78.721’si kadın olmak üzere toplam 163.448 bulunmuş; bunun 81.096’sı 

şehirden şehre, 18.447’si köyden şehire, 52.783’ü şehirden köye, 11.122’si köyden köye 

olmuştur. 

Yine 2000 sonuçlarına göre, Mersin ili yerleşim yerlerine göre verdiği göç 77.782’si 

erkek, 67.240’ı kadın olmak üzere toplam 145.022 bulunmuş; bunun 86.233’ü şehirden şehre, 

16.649’u köyden şehire, 38.745’i şehirden köye, 5.359’u köyden köye olmuştur 

1995-2000 döneminde, yerleşim yerine göre göç hareketliliğinde en önemli değişim, 

şehirden köye olan göçlerde meydana gelmiştir. Şehirden köye göç eden nüfusun 

büyüklüğü,1985-1990 dönemine göre yaklaşık 1,3 kat artış göstermiştir.1995-2000 döneminde, 

yerleşim yerine göre göç eden nüfusun %32’sini şehirden köye olan göçler oluşturmuştur. 

Yerleşim yerleri arasında göç eden nüfusun çoğunluğu, şehirden şehre göç etmektedir. 

Şehirden şehre göç eden nüfusun büyüklüğü 1985-1990 dönemine göre yaklaşık 22 bin 

azalırken göç eden nüfus içindeki oranı; 1985-1990 döneminde %62,7’den, 1995-2000 

döneminde %49,6’ya düşmüştür. 2009 yılında aldığı göç miktarı 48.377’dir. 

 

3.2 PLANSIZ KENTLEŞME  

İlimizde sosyal ve ekonomik nedenlerle kırsal kesimlerden kentlerimize göç olayının 

çoğalması ve hızlı kentleşme beraberinde, plânsız ve programsız yapılaşmayı meydana 

getirmektedir. Bunun sonucu olarak kentte yapı ve alt yapı, maliyet açısından daha uygun düz 

ve düze yakın verimli topraklar üzerine sıçrayarak yayılma göstermektedir. İmarsız ve plansız 
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yerleşim düzeni hava kirlenmesini olumsuz yönde etkilemektedir ve imarsız gelişme düzeni 

ulaşım, altyapı ve sosyal hizmet standardı açısından çevre sorunları yaratmaktadır. İmarsız 

konut düzeni ile oluşan parçalı dağınık ve yaygın konut gelişmesi civarındaki tarım topraklarını 

ve tarımsal faaliyeti devamlı baskı altında tutarak tehdit etmekte, sonunda bu topraklar 

spekülasyon konusu olarak arsaya dönüşmekte ve tarımsal faaliyet dışına çıkmaktadır. İlimizin 

hızla nüfusunun artması ve güneyin ticaret merkezi haline gelmesi sebebiyle sağlıklı bir fiziksel 

ve sosyal çevreye kavuşması için desantialize edilmiş bir makroforma şehir yapısına planlı 

olarak yönlendirmek gerekmektedir. İlimizde son 20-25 yılda yeşil alanlar azalmıştır. 

Narenciye bahçeleri kesilerek yerine binalar yapılmaya başlanmış, deniz kıyıları yazlık olarak 

yüksek katlı binalar yapılarak taş yığını haline getirilmiştir. 

 

3.3 SANAYİLEŞME 

1980’li yılların başında Mersin Serbest Bölgesi’nin kurulması ile ilgili gelişmeler (1985 

yılında kuruldu) özellikle Güneydoğu Anadolu’dan Mersin’e yoğun bir göç hareketinin 

yaşanmasına neden olmuştur. Konut alanları şehrin doğusunda, Adana yolu boyunca sanayi, 

ticaret ve depolama alanlarının arasına dağılmıştır (Harita 6). Bu gelişme 1990’lı yıllarda da 

devam etmiş, I. ve II. sınıf tarım toprakları üzerinde Deliçay’a kadar uzanan yerleşim alanları, 

Adana yolu ile Çiftçiler Caddesi arasındaki kuzeydoğu yönüne doğru genişlemiştir. Böylece bu 

alandaki yerleşme doğuda Deliçay’a, kuzeyde Yeni Toptancı Hali tesislerinin kuzeyine ve 

Otoyol bağlantı noktalarına kadar uzanmıştır. 

Batı yönünde ise şehir, önceleri kıyı boyunca Mezitli Kasabasına doğru gelişmiştir. Bu 

alanda plajların yer aldığı sahiller ve bunun 50-100 metre kadar gerisindeki turunçgiller ve 

sebze alanları (I. sınıf tarım toprakları) yoğun bir yapılaşmaya sahne olmuştur. Bu durum sahil 

kesimindeki doğal dengeyi bozduğu gibi çok katlı çarpık bir yapılaşmayı da beraberinde 

getirmiştir. Mevzii planlar bu alandaki imar problemlerini çözmemiş, 1980 öncesi ve sonrası 

yapılan imar planları istisnai durumlar haricinde önemli ölçüde var olan yapılaşmayı tasdikten 

öte gidememiştir. Bunun yanında 1985 ve 1990 yıllarında çıkan imar ve kıyı ile ilgili kanunlar 

da bu duruma engel olamamıştır. Ancak bu alandaki yoğun yapılaşma ve bunun neden olduğu 

çevre, gürültü ve görüntü kirliliği nedeniyle maddi durumu iyi olan insanlar da artık bu alandan 

uzaklaşarak bitki örtüsünün daha zengin, hava sirkülasyonunun daha iyi ve nüfus 

yoğunluğunun daha az olduğu kuzeybatıdaki etek alanlara doğru yerleşmeye başlamışlardır. 

Kuzey-batı yönüne doğru devam eden genişleme sonucu, 1990’ların sonunda Kocavilayet 

Köyü Mersin’e dâhil olmuştur. Doğu, kuzey ve batı yönündeki bu gelişmeler sonucu şehrin 

yayıldığı alan daha da genişlemiştir (Gürbüz ve Sandal,2003). 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
185 

 

3.4 İKİNCİL KONUTLAR 

              Bölgemizin turistik bir yapıya sahip olması nedeniyle kıyı şeridi yazlık otel, motel ve 

tatil siteleri gibi yoğun olarak ikinci konutlar tarafından işgal edilmiştir. Bu nedenle mevsimsel 

nüfus artışına paralel olarak evsel kirlilik yükü artmakta turizm, ulaşım ve sanayi gelişimi tarım 

alanları ile korunması gereken çevresel kaynakları tahrip etmektedir. 

Bu yapılaşmalar, Mersin-Anamur kıyı şeridinde I. ve II. sınıf tarım toprakları üzerinde olmakta 

ve bu şekilde verimli tarım arazileri talan edilerek elden çıkmaktadır. Özellikle Mersin- Silifke 

arasında kıyı alanı betonlaştığından kıyının doğal güzelliği kaybolmakta ve pek çok 

organizmanın üreme alanı olan bölgeler yok olmaktadır. Ayrıca belde belediyelerinin atıksu 

altyapı tesislerinin olmaması ve yapılaşma nedeniyle yaz dönemlerinde olağanüstü boyutlarda 

artan atıksu miktarının denize deşarj edilmesi deniz suyunda kirlilik yükünü artırmıştır. Coğrafi 

konumu ve çok eski dönemlere kadar uzanan geçmişi ile önemli bir yerleşim yeri olması, tarih 

ve kültür birikimi, 330 km.’ lik çok uzun bir kıyı bandına sahip olması gibi nedenlerle Mersin 

İli yaz aylarında yoğun bir turistik hareket yaşamaktadır. Ayrıca yanlış imar uygulamaları 

sonucunda bakir kıyı alanları, kumsallar ve birinci sınıf tarım arazileri talan edilmekte ve kıyılar 

estetikten yoksun beton yığını olan ikinci konutlarla dolmaktadır. Yanlış yer seçimi nedeniyle 

dağ-deniz sirkülasyonunu engelleyecek şekilde yapılan bu konutların çoğu görsel kirliliğe de 

neden olmaktadırlar (Mersin ili çevre durum raporu, 2010) 

 

3.5 ORMAN VE OTLAK YANGINLARI 

Bölgemizde hakim olan Akdeniz iklimi ormanlarımızı, orman yangınlarına karşı çok 

hassas kılmıştır. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 1977-2004 yılları arası 28 

yıllık orman yangınları Tablo P.2’de; 1977-2009 yılları arası 33 yıllık orman yangınları Tablo 

P.3’de verilmektedir. Verilerin incelenmesinden de anlaşıldığı gibi, İlimiz sınırlarında son 5 

yılda toplam 379 adet orman yangını çıkmış ve 6198,1685 Hektar ormanlık alan zarar 

görmüştür. Son iki yıl hem yangın adetlerinde hem de alan miktarlarında önceki yıllara göre 

artış görülmektedir. 2008 yılında yanan alanı miktarı 2007 yılına göre yaklaşık 5 kat artmış, 

bunda 2008 yazında sadece Gülnar ilçesinde yanan toplam 5051,825 Ha’ lık alanın oldukça 

büyük etkisi olmuştur. 2008 yılı yangınlarının çıkış sebeplerine sayısal dağılımları; 39 adedi 

ihmal ve dikkatsizlik, 4 adedi kasıt, 6 adedi kaza, 8 adedi bilinmeyen ve 37 adedi yıldırım 

sonucu olmak üzere toplam 94 adettir. 

Orman yangınlarını önleme ve mücadele konusunda kanun ve mevzuatın öngördüğü 

bütün tedbirler Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce alınmış bulunmaktadır. Yangın söndürme 
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planları hazırlanarak, ışınsal metotla yerleri tespit edilmiş olan yangın gözetleme kuleleri ile 

ormanlık alanlar, yangın mevsiminde günün 24 saati gözetlenmektedir. Bunların yanında 

ormanların korunması, yangınları önleme ve mücadele konularında bölgedeki halka eğitim 

verilmektedir. Anamur İşletme Müdürlüğünde 9 adet yangın 13,500 Ha alan, Bozyazı İşletme 

Müdürlüğünde 4 adet yangın, 1,350 hektar alan, Erdemli İşletme Müdürlüğünde 4 adet 

yangın1,422 hektar alan, Gülnar İşletme Müdürlüğünde 4 adet yangın 16,560 hektar alan, 

Mersin İşletme Müdürlüğünde 14 adet yangın 3,465 hektar alan, Mut İşletme Müdürlüğünde 4 

adet yangın 0,328 hektar alan, Silifke İşletme Müdürlüğünde 11 adet yangın 4,040 hektar alan 

ve Tarsus işletme Müdürlüğü sınırları içinde 10 adet yangın 39, 267 hektar alan olmak üzere 

toplam, 2009 yılında 60 adet orman yangını çıkmış olup 80 hektar ormanlık alan zarar 

görmüştür (Mersin ili çevre durum raporu, 2010). 

 

           SONUÇ VE DEĞERLENDİRME    

Günümüzde kentsel alandaki hızlı büyümenin neden olduğu bir kirlilik türü de görüntü 

kirliğidir. Mersin ili yoğun göç alan ve nüfus artış hızı yüksek olan bir bölgedir. Bu yoğunluk 

kentin fiziki yapısını da değişmeye zorlayarak 15-20 katlı büyük beton blokların boy 

göstermesine yol açmıştır. Bunun yanında kentin varoşlarındaki gecekondulaşma ve küçük 

sanayi siteleri ile diğer çevre sorunları beraberinde görüntü kirliliğini de gündeme 

getirmektedir. Mersin ve yakın çevresinde bulunan narenciye bahçeleri ve seralar yerini çok 

katlı beton yığınlara terk etmiştir. Yılda dört mevsim ürün alınabilen tarım toprakları hızlı bir 

şekilde yok olmaktadır. Mersinden Antalya’ya uzanan sahil bandında yılda iki ile üç ay oturulan 

ülkenin barınma ihtiyacına hiçbir katkısı bulunmayan ikinci konutlar (yazlık siteler) büyük bir 

atıl yatırım olarak yer almaktadır. Adana’dan Mersin’e kadar olan bölgede ise büyük ve küçük 

birçok sanayi tesisi kurulmuştur. Mersin’de İmar, sanayi ve tarımla ilgili geleceğe yönelik 

planlama olmadığından sahil bölgesi, yerleşim alanları ve tarım arazileri amaca yönelik 

kullanılmamıştır. Mersin tüm bu girdilerle elde edeceği büyük bir yatırımı kaybetmektedir. 

Aşırı yapılaşma nedeni ile doğal kaynaklar, çevre ve kültürel değerler ile kentin tarihsel ve 

kültürel dokusu gerek kentliler gerekse turizm sektörü için yeterince korunamamıştır. 

Kentlerin, uzaktan bakıldıklarında tanınmalarını, hafızalarda yer etmelerini sağlayan 

kendilerine özgün karakteristik simgeleri vardır. Kimilerinin dinsel yapılarıdır perspektife 

giren, kimilerinin anıtlarıdır, konut sistemidir bazen de doğa ile çizdiği ahenkli uyumdur. 

Mersin’in siluetinde son yıllarda çarpık yapılaşma, yağmalanan sahiller, yeşil görünmeyen 

beton yapılar yer almaktadır. Kent ekolojinin kendisine sağladığı avantajlara rağmen yeşil alan 

ve diğer rekreasyon alanları yönünden çok ciddi bir yetersizlik içerisindedir. 
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Tablo 8. Mersinde yıllara göre yeşil alan  

YILLAR KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN  

1977 - 1998 4,5 m2/kişi 

2004 -2006 3,4 m2/kişi 

2008 -2010 4,35 m2/kişi 
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Məsələnin qoyuluşu: “Azərbaycan folkloru və islam dini” probleminin 

öyrənilməsi istiqamətində ən nəhəng və zəngin qaynaq “Oğuznamə” eposudur. 

“Oğuznamə” eposu oğuz türklərinin ana kitabı kimi onun düşüncə tarixnin bütün 

inkişaf səviyyələrini özündə əks etdirir. “Oğuznamə” türklərin milli şüur 

hadisəsidir. Oğuznamələrin meydana gəlməsinə səbəb olan bu türkçülük 

şüurudur. İslamın qəbulundan sonra türk mifoloji sistemində və epik ənənəsində 

əski mifoloji personajların yeni dini personajlarla əvəzlənməsi “Oğuznamə”ni 

“folkor və islam” probleminin öyrənilməsində əvəzsiz qaynağa çevirir. 

İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında başlıca məqsəd “Oğuznamə” epik 

ənənəsində islami görşləri araşdırmaqdır. 

Islamın qəbulundan sonra bəzi folklor nümunələrində əcdad totemləri 

əvəzləyn İslami personajlar (ulu əcdadlar) içərisində, təbii ki, Həzrət Nuhun (ə) 

adı birinci yerdə durur. Folklorumuzda onunla bağlı çox sayda süjet və mətn 

məlumdur ki, onlardan bir qismi Qurani-Kərimdəki ayələrin məzmunu ilə üst-üstə 

düşməkdə, bəziləri isə sırf mifoloji çalar daşımaqdadır.   

Dünya folklorunda Nuhla (ə) bağlı bilgilərin əsas qaynaqlarından biri səmavi 

kitablardır. Nuh (ə) yəhudi, xristian və müsəlman rəvayətlərində dünya tufanı 

zamanı gəmi düzəldərək daşqından xilas olmuş peyğəmbərdir. Şumer-Akkad 

kitabələrindəki Ziisudra, Xasisatra, Ut-Napişti kimi personajlarla eyni semanik 

cərgədə durur (14, 224).  
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“Quran-Kərim”də ondan geniş bəhs olunur. Müqəddəs Kitabın “Hud” 

surəsinin 25-49-cu ayələrində, o cümlədən “Nuh” surəsində dünya daşqını təsvir 

olunur. “Hud” surəsində bildirilir ki, Allah Tövhidi təbliğ etmək üçün Nuhu öz 

ümmətinə peyğəmbər göndərir. Fəqət “çox az adam onu eşidir. Əksər insanlar onu 

yalançı sayırlar. Nuh onları Allahın əzabının gələcəyi ilə xəbərdar edir. Nuh bütün 

canlılardan biri erkək və biri dişi olmaqla bir cüt, insanlardan və ailə üzvlərindən 

isə iman gətirənləri gəmiyə mindirir. Torpaq Allahın əmri ilə suyu udur. Su 

çəkiləndə Nuhun gəmisi Cudi dağının üzərinə oturur. İnsanlar da daxil olmaqla 

bütün bəşəriyyətin yeni başlanğıcı gəmidən enən insan və heyvanlarla başlanır” 

(8, 189-192, 592-594). 

“Həzrəti Nuh(ə)la bağlı əfsanələr, rəvayərlər, Nuh tufanı – ikinci 

sivlizasiyanın başlanğıcı ilə bağlı mövzular bir çox maraqlı mətləbləri 

aydınlaşdırır. Xalq arasında yayılan Nuhla bağlı əfsanələr  ilkin dünyagörüşün 

mifik nüansları ilə birləşir və nəticədə səmavi kitablardakı Nuh həqiqətlərinin 

bədii təsvirini yaradır. Bölgədən  (Naxçıvandan – Q.S.) toplanmış Nuh  

əfsanələrindəki hadisələrin inkişaf xəttini 3 mərhələyə bölmək  olar:  

I mərhələ - Tufana hazırlıq,  

II mərhələ - Tufan,  

III mərhələ - Tufandan sonrakı həyat” (6, 121).  

Həmin əfsanələrdən birində deyilir: “Bir gün Nuhun arvadı sırfa açıb xəmir 

yoğururdu. Durub təndirə od salmaq istədi. Duvağı qaldıranda quruyub qaldı. 

Təndir yarıya kimi suyla dolmuşdu. Arvad gedib əhvalatı ərinə söylədi...” (1, 67). 

Əfsanələrin bir çoxunda Nuh peyğəmbərin tufan olacağını öncədən bildiyi 

və ya bu barədə xəbər tutduğu qeyd edilir: “Deyilənə görə, Nuh Nəbi bilirmiş ki, 

tufan baş verəcək, dünyanın üzünü su alacaq” (1, 66; 9, 63).  

Və ya: “Belə söyləyirlər ki, bir gün Nuh peyğəmbərə xəbər gəlir ki, yer üzünü 

su basacaq” (2, 56).  

Əfsanələrdə daşqının səbəbi eynən səmavi kitablardakı kimi təsvir olunur: 

“Nuh xeyirxah, yolgöstərən adam imiş. Kim yolundan azırmış, ona doğru yol 
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göstərirmiş. O, insanları pis yoldan çəkindirmək üçün daim onları daşqın olacağı 

ilə bağlı xəbərdar edirmiş” (3, 48-49; 5, 38). 

 “Oğuznamə”lərdən başlanan Nuh ənənəsi, göründüyü kimi, Oğuz-

Azərbaycan epik ənənəsində daim inkişaf keçirmiş, zənginləşmişdir. 

Folklorumuzdakı “Nuh” konseptini “dünya mifoloji-epik ənənəsi”, “səmavi 

dinlər”, “qədim oğuz-türk epik ənənəsi” və “Azərbaycan əfsanələr” 

kontekstlərində tədqiq etmiş S.Rzasoy yazır ki, Azrbaycan folklorunda Nuh 

peyğəmbərlə bağlı əfsanələr özündə təkcə Azərbaycan-türk etnosunun yaranış 

haqqındakı ilkin fəlsəfi-kosmoqonik konsepsiyasını yox, eyni zamanda bütün 

dünyanın yaranış ssenarisini əks etdirir. Bu, Azərbaycan folklor təfəkkürünün 

bədii-cağrafi hüdudlarının genişliyini, tematik zənginliyini, etnokosmik 

universalizmini göstərməklə yanaşı, qədim türk epik düşüncəsinin dünya epos 

yaradıcılığının bir qolu olduğunu da təsdiq edir. Qədim oğuz epik-mifoloji 

şəcərələrində Nuh peyğəmbərin oğuz-türk milli etnik düşüncəsindəki yeri 

insanlığın ilahi yaradılışının universal sxemi daxilində təqdim olunur. Bu 

sxemlərdə də Nuh peyğəmbər daşqınsonrası tarixin başlanğıcıdır. Oğuz 

şəcərələrində azərbaycanlıların ulu babaları olan Türk və Oğuz xan birbaşa Nuh 

peyğəmbərə bağlanır. Bu yanaşma Nuh peyğəmbərin oğuz-türk mifoloji-epik 

ənənəsinin üzvi struktur elementinə çevrilməsinin əsasında durur. Nuh haqqında 

“Quran”da və digər səmavi kitablarda olan obraz və motivlər dəyişik şəkillərlə 

Azərbaycan əfsanələrində müşahidə olunsa da, bu mətnlər təkcə “Quran” 

hekayələrinin folklorlaşmış variantı deyildir. Həmin əfsanələr strukturu 

baxımından Nuh haqqında dini məlumatlarla qədim türk komoqonik (yaradılış) 

və esxatoloji (dünyanın sonu) təsəvvürlərinin sintezindən ibarətdir. Onlarda 

arxaik mifoloji görüşlərlə dini görüşlər biri-birinə qarışaraq vahid poetik forma 

halına gəlmişdir (11, 24-25). 

İslamın qəbulundan sonra türk mifoloji sistemində və epik ənənəsində təkcə 

əski mifoloji personajların, mifoloji varlıqların, totemlərin yeni dini personajlarla 

əvəzlənməsi baş verməmiş, eyni zamanda əski təsəvvürlərin yerini bəzi hallarda 
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yeni təsəvvürlər tutmuşdur. Bu baxımdan Tövhid inancı deyilənlərə ən gözəl 

missal ola bilər. 

Məlum olduğu kimi,  “Tövhid – ərəb dilində “vahidlik, yeganəlik” mənasını 

ifadə edən “vəhdət” sözündəndir. Mənası Allahı vahid, yəni bənzərsiz və şəriksiz 

olaraq qəbul etmək və Ona iman bəsləməkdir. Tövhid əqidəsi Islam dininin 

bünövrəsidir, müsəlmanın bir növ “kimlik kartı”dır. Tövhidsiz Islam və tövhidə 

inanmayan müsəlman təsəvvür edilə bilməz. Tövhid Islam dininin ana 

prinsiplərindən (buna “üsulüd-din” deyilir) biri və birincisidir. Islam dininin həm 

əqidə, həm əxlaq, həm də şəriət hökmləri tövhid inancına dayaqlanır. Tövhidi 

qəbul etməyən peyğəmbərliyi də qəbul etməz, axirət həyatına da inanmaz” (13). 

A.N.Kononov Əbülqazi “Oğuznamə”sindəki dini-ideoloji informasiyanın 

quruluşunu aşağıdakı kimi göstərir:  

“ Bibliya xarakterli xəbərlər (Adəm haqqında rəvayətlər); 

 Oğuz-türkmən eposuna əsaslanan xəbərlər: bunların əsasında Oğuz və 

onun törəmələri haqqında rəvayətlər durur; 

 əfsanəvi formada bizə gəlib çatan, amma real əsası olan xəbərlər...” (7, 30). 

Bu cəhətdən “Oğuznamə”nin İslami variantında bu inancın izləri elə ilk 

fəsildəcə özünü göstərir. Əbülqazi Bahadır xanının “Şəcəreyi-tərakimə” əsərində 

Oğuz xan anadan İslam dininin çarçıcısı kimi doğulur: “Oğuz danışmaq 

öyrənəndən “Allah, Allah!” kəlməsi dilinin əzbəri idi. Bunu eşidən hər kəs 

deyirdi: “O  uşaqdır, nitqi olmadığından nə dediyini özü də bilmir”. Ona görə ki, 

“Allah”  ərəb sözüdür, moğollardan heç bir ata da ərəb dilini eşitməmişdir. 

Tanrı-təala hələ ana bətnində Oğuzu özünün sevimlisi (vəli) edibdir, ona görə də 

onun danışığına və ürəyinə öz adını yerləşdiribdir” (4, 52-53). 

“Göründüyü kimi, “Şəcəreyi-tərakimə”də Oğuz nəinki ortodoksal islamı 

təmsil edir, o, eyni zamanda övliya  vəli (Allahın sevimlisi) səviyyəsinə 

qaldırılmışdır. Bu baxımdan, onun oğuz ənənəvi etnokosmik düşüncəsindəki 

müqəddəslik statusu islami kontekstdə də davam edir” (12, 72). 
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Rəşidəddin “Oğuznamə”sində deyilir: “...Üç gün və üç gecə bu uşaq anasının 

südünü əmmədi. Anası onun yaşayacağına ümidini itirib qəm-qüssəyə büründü. 

Bir gecə yuxusunda oğlu ona dedi:  

―Əgər sən istəyirsən ki, mən sənin döşündən süd əmim, onda bir olan 

yaradana inam gətir, onu tanı və onun haqqını öz üzərində mütləq bil. 

Qadın üç gün dalbadal bu halı yuxuda gördü. Lakin bu qəbilə dinsiz (kafir) 

olduğundan, başına gələni onlara danışmağa ürək etmədi. Və ərindən gizli qadir 

allaha inam gətirməyə başladı. Əllərini göyə qaldıraraq dua etdi və dedi: 

―İlahi, mənə, yazıq bəndənə kömək et, balamın…” (10, 7). 

Göründüyü kimi, Oğuz burada Vahid Allah inancının dəvətçisi kimi çıxış 

edir. Ancaq diqqəti cəlb edən odur ki, o, elə anadan bu missiya ilə doğulur.  

Əbülqazi “Oğuznamə”sində deyilir: “Doğma anası öz uşağını məhv edə 

bilmədi və Tanrının təkliyinə iman gətirdi. Bundan sonra o oğlan onun döşünü 

əmməyə başladı. Onun anası gördüyü yuxu haqqında və müsəlman olduğunu 

gizlədərək heç kimə danışmadı. Ona görə ki, türk xalqı Yafəsdən Alınca dövrünə 

qədər dindar idilər. Alınca xan hökmdar olandan sonra isə xalqın çoxlu mal-qarası 

və varı oldu; o, var-dövlətdən sərxoş oldu və Tanrını unutdu; hamı kafir oldu. 

Qara xan dövründə dinsizlik o qədər gücləndi ki, oğul atasının müsəlman 

olduğunu eşidəndə [onu] öldürdü və ata da eşidəndə ki onun oğlu müsəlman olub, 

[onu] öldürdü” (4, 52). 

S.Rzasoy yazır ki, Əbülqazinin “Şəcəreyi-tərakimə”sindəki dini qarşıdurma 

İslam-Kafirlik blokunu verirsə, islamdan əvvəldə bu Tanrıçılıq-Dinsizlik 

(Kafirlik) qoşası kimi “oxuna” bilər. Örnək verdiyimiz parçada “Tanrının 

təkliyinə iman” gətirilməsi haqqındakı bilgi bu qarşıdurma qoşasının semantik 

nüvəsində Monoteizm-Politeizm semantik qarşıdurma münasibətlərini bərpa 

etməyə imkan verir. Əlbəttə, bu semantik qarşıdurma sütununun arxetip 

pillələrindən birini İslam-Tanrıçılıq bloku təşkil edir (“Kitabi-Dədə Qorqud”un 

“Dəli Domrul” boyunda Dəli Domrul-Əzrayıl qarşıdurma qoşasını yada salaq.). 
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Oğuznamənin bütöv mətn korpusu, o cümlədən onun arxaik mətnləri Oğuz-Kafir 

qarşıdurma qoşasının arxetipik başlanğıcını bərpa etməyə imkan verir (12, 71).    

İslama dəvət ideyası Oğuzun evlənmə səhnəsində də davam etdirilir: 

“…Atası Oğuzu əmisi Küz xanın qızına nişanladı. Oğuz arvadını evə 

gətirdikdən sonra ona allaha iman gətirməyi təklif etdi. Qız onun şərtini qəbul 

etmədikdə Oğuz ona yaxın durmadı. Atası gördü ki, oğlu arvadına diqqət vermir, 

buna görə ona o biri qardaşı Kür xanın qızını nişanladı. Oğuz həmin qızdan da 

eyni şeyi tələb etdi. Qız razılaşmayıb dedi:  

―Əgər sən məni bu işə məcbur etsən, mən bütün bunları atana danışaram, o 

da səni öldürər.  

Oğuz bu qızla da əlaqəni kəsdi. 

Oğuzun hər iki qıza nifrət etdiyini görən Qara xan onu Or xanın qızına 

nişanladı. 

Bir dəfə həmin qız öz qulluqçuları ilə sahildə (çayın?) gəzərək (ətrafı?) seyr 

edirdi. Qulluqçular paltar yuyurdular. Bu vaxt ovdan qayıdan Oğuz həmin qızla 

danışıb öz fikrini bildirdi:  

―Əgər sən mənim sözlərimə razı olub onları qəbul etsən, mən də səni özümə 

arvad edərəm. Əgər belə olmasa mən səndən uzaq qalacağam və o biri gəlinlərdən 

ayrıldığım kimi səndən də ayrılacağam. 

Qız belə cavab verdi:  

―Mən sənin zərrəciyinəm, sən mənə buyursan mən tabe olub itaət 

etməliyəm. Şer: 

Sənin halqan harda olsa mənim qulağım ordadır 

Sənin qəmbərin harda olsa, mənim başım ordadır. 

Oğuz həmin qızı evinə gətirdi və onunla yaxın münasibətdə oldu” (10, 7-8).  

Dastanın sonrakı hissəsində hadisələr daha dramatik hal alır və hər şey 

Oğuzun Tövhid naminə atasına və əmilrinə qarşı qəzavat etməsi, sonda onları 

öldürməsi ilə bitir: 
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“…Bir dəfə o öz yaxın yoldaşları ilə ova getdi. Onun atası dinsiz (kafir) Qara 

xan bu vaxt toy-düyün qurmuşdu. O özünün üç gəlininin – Oğuzun arvadlarının 

sağlığına badə qaldırdı və toyun şiddətli vaxtında soruşdu:  

―Əvvəlki gəlinlər sonrakindan daha yaxşı, gözəl, kamil ola-ola Oğuz nəyə 

görə onu daha çox sevir? 

Əvvəlki gəlinlərin hər ikisi elə bil ki, ürəklərini boşaltmaq üçün girəvə 

gözləyirdilər və indi onlar üçün əlverişli şərait yaranmışdı. Onlar kinlə, qəzəblə 

dedilər:  

―Oğuz bizi bir olan allaha inanmağa, ona tanınmağa çağırdı.  Biz ona belə 

bir allahı tanımadığımızı deyəndə o hirslənib bizdən uzaqlaşdı. Bu gəlin isə onun 

dediklərinə əməl etdi. Bu səbəbdən Oğuz ona belə sayqı-sevgi bəsləyir. İndi bu 

iki nəfər – Oğuzla onun arvadı ata-babaların imanından üz döndərərək yeni dinin 

tərəfini saxlayırlar. 

Qara xan deyilənlərin doğru olub-olmamasını kiçik gəlindən soruşdu. Lakin 

qız hər şeyi dandı. Qara xan acıqlanıb özündən çıxdı. Bu zaman 

qohumqardaşlarını yanına çağırıb dedi:  

―Mənim oğlum Oğuz uçaqlıqda hökmdar olmaq üçün ən layiq ən xoşbəxt, 

ən uğurlu adam idi. Amma mən indi eşitdim ki, o öz inamından əl çəkib özünə 

başqa bir allah seçmişdir. Hər hansı bir uşağın bizə, bizim məbudumuza arxa 

çevirib ona nifrət etməsi ilə biz necə barışa bilərik. 

Məsləhətləşib onlar Oğuzu öldürmək qərarına gəldilər. Bunu etmək üçün 

döyüşçüləri bir yerə yığıb güc topladılar. Oğuzun onu çox sevən, ona şəfqətlə 

yanaşan kiçik arvadı bundan xəbər tutanda qonşu qadınlardan birini əri Oğuzun 

yanına göndərib onu məsələdən xəbərdar etdi. Oğuz döyüşə hazırlaşdı. Ovdan 

qayıdan Oğuz öz evinə çatana qədər atası və əmiləri öz yaxınları ilə birlikdə 

döyüşə hazırlaşmışdılar. O öz nökərləri ilə birlikdə onlarla döyüşə girdi və bu 

döyüş vaxtı onun atası Qara xan, əmiləri Kür xan və Küz xanı öldürdülər. O öz 

yerini möhkəmlətdi və yetmiş beş il ara vermədən əmilərinin qəbilələri ilə 
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vuruşmalı oldu. Axırda üstün gəlib onları məhv etdi. Qaraqumun ən ucqar 

bucaqlarına qədər onların vilayət və uluslarını özünə tabe etdi” (10, 8). 

İşin yeniliyi və nəticəsi: Göründüyü kimi, islam dini “Oğuznamə” 

ənənəsində daim inkişaf edən, zənginləşən xətt üzrə davam etmiş, tanrıçılıq 

ənənəsinə transformasiya olunaraq, onu aradan qaldırmış və oğuz epik ənənəsinin 

bütün ruhuna hopmuşdur. “Oğuznamə” eposu oğuz türklərinin ana kitabı kimi 

onun düşüncə tarixinin bütün inkişaf səviyyələrini özündə əks etdirir. 

“Oğuznamə” türklərin milli şüur hadisəsidir. Oğuznamələrin meydana gəlməsinə 

səbəb olan bu türkçülük şüurudur. İslamın qəbulundan sonra türk mifoloji 

sistemində və epik ənənəsində əski mifoloji personajların yeni dini personajlarla 

əvəzlənməsi “Oğuznamə”ni “folkor və islam” probleminin öyrənilməsində 

əvəzsiz qaynağa çevirir. 

İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan 

folklorşünaslıq, din tarixi, mifologiya, ibtidai fəlsəfə ilə bağlı digər tədqiqatlarda 

nəzəri qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə işdən ali 

məktəblərdə folklor, din və mifologiyanın tədrisi prosesində praktiki vəsait kimi 

istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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QALİB SAYILOV 

“Oğuznamə” epik ənənəsində islami görüşlər 

XÜLASƏ 

Göründüyü kimi, islam dini “Oğuznamə” ənənəsində daim inkişaf edən, 

zənginləşən xətt üzrə davam etmiş, tanrıçılıq ənənəsinə transformasiya olunaraq, 

onu aradan qaldırmış və oğuz epik ənənəsinin bütün ruhuna hopmuşdur. 

“Oğuznamə” eposu oğuz türklərinin ana kitabı kimi onun düşüncə tarixinin bütün 
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inkişaf səviyyələrini özündə əks etdirir. “Oğuznamə” türklərin milli şüur 

hadisəsidir. Oğuznamələrin meydana gəlməsinə səbəb olan bu türkçülük 

şüurudur. İslamın qəbulundan sonra türk mifoloji sistemində və epik ənənəsində 

əski mifoloji personajların yeni dini personajlarla əvəzlənməsi “Oğuznamə”ni 

“folkor və islam” probleminin öyrənilməsində əvəzsiz qaynağa çevirir. 

Aşar sözlər: folklor, islam dini, “Oğuznamə”, epik ənənə, Azərbaycan 

folkloru 

Ph. D. Galib Sayilov  

ISLAMIC OPINIONS IN “OGHUZNAME” EPIC TRADITION  

SUMMARY 

As it is seen, the Islam religion has always continued towards the developed, 

rich line in the tradition “Oghuzname”, transforming to the tradition of limitless 

power has eliminated it and has been absorbed the whole spirit of the Oghuz epic 

tradition. As the main book of the Oghuz Turks the epos “Oghuzname” reflects 

all the development levels of its thinking history. “Oghuzname” is the national 

consciousness event of the Turks. The reason of the formation of the Oghuznames 

is the Turkism consciousness. After accepting Islam religion in Turkic 

mythological system and epic tradition the substitution of the ancient 

mythological personages with the new religious personages makes the 

“Oghuzname” the peerless source in investigating the problem of “folklore and 

Islam”.  

Key words: folklore, Islam religion, Oghuzname, epic tradition, Azerbaijan 

folklore   
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Исламские  воззрения в эпический традиции «Огузнаме» 

Резюме 

Как известно, в традиции «Огузнаме» Ислам  постоянно развиваясь 

продолжал обогащаться, трансформироваясь в традицию тенгрианства 

заменил ее и проникся во всю сущность огузской эпической традиции. Эпос 

«Огузнаме» как основная книга огузских тюрков отражает в себе все этапы 

развития ее истории мышления. «Огузнаме» - явление национального 

мышления тюрков. Причиной возникновения Огузнаме послужило 

тюркское мышление. Замена древних мифических персонажей, мифических 

образов, тотемов новыми религиозными персонажами в тюркской 

мифологический системе и эпический традиции после принятия Ислама, 

превращает «Огузнаме» в незаменимый источник в изучении проблемы 

«фольклор и Ислам».  

Ключевые слова: фольклор, ислам, Огузнаме, эпическая традиция, 

Азербайджанский фольклор 
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Dilin İç Dinamikleri Esasında Oluşan Sosyo-Politik Terimler 

(Fransız ve Azerbaycan dilinin kaynakları esasında) 

 

Sevil Vakıf kızı ADIGÜZELOVA12 

 

 

Özet 

Sosyo-politik terminolojinin zenginleştirilmesi yollarından biri dilin iç dinamikleri esasında 

terimlerin oluşturulmasıdır. Nitekim, toplumun, ilmin hızla gelişmesi göz önünde 

bulundurularak, yeni kavramların ifadesi için terimler oluşturulurken ilk önce ana dilinin sözlük 

içeriğine bakılmalıdır. Çünkü, dilin iç dinamiklerini faydalı şekilde kullanmak çok önemlidir. 

Dilin iç dinamikleri sayesinde terimlerin oluşturulması sürecinde dilin sözlük içeriğindeki ortak 

kullanılan kelimelerin terimleşmesi, arkaik sözcüklerin terimleşmesi, eski yazıtlarda 

(kahramanlık destanları, devlet fermanları, emrler, anlaşmalar)la bağlı kavramların 

terimleşmesi, edebi dilde var olan yöntemleri kullanmakla sözcüklerin terimleşmesi esas olarak 

dikkate alınmalıdır.  

Bu nazariyeden yararlanarak, dilde kullanılan terimler hem sözler, hem söz kökleri örnekler 

esasında oluşturulabilir. Bu sözcükte her iki dilin iç kanunauygunlukları kuvvetli bir şekilde 

kendini gösterir. Umumi leksikada sözcük oluşturma süreci ile terim oluşturma yöntem ve 

biçimleri denge ilkesine dayanır. Yani yeni terimlerin oluşturulmasında terim oluşturma 

yöntemlerinden yararlanmak oldukça önemlidir. 

Terim oluşturma yöntemlerinin birinin diğerine karşı üstünlüğü çok az hissedilir. Çünkü, bu 

yöntemler (semantik yöntem, morfoloji yöntem, statik yöntem, kelimelerin kısaltılması ve 

ihtisar/abriavitura, parasentetik ve sentetik yöntem) her biri ayrı ayrılıkta terim oluşumunda 

önem arz eder. Yukarıda belirttiğimiz yöntemler içinde Fransız dilinin gelişiminde önemli rolü 

olan sentetik ve parasentetik yöntem kulağa bir az değişik gelse de çok verimlidir. Yani bu 

yöntemin içinde yapay olarak alınma, terim ve alınma sözönü olabilir. 

Fransız ve Azerbaycan dillerinin sosyo-politik terminilojisi dillerin sözlük içeriğinde var olan 

terimler ve kelme dağarcığına dayanır. Azerbaycan dilinde de semantik yöntem çok yaygın bir 

                                                 
12 AMEA Riyaset Heyeti, Sosyal Bilimler Bölümü, seviladigozalova@science.az 
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yöntemdir. Nitekim, bu yöntem Fransız dilinde olduğu gibi aynı özelliklere sahiptir. Yani 

semantik yöntemle terimlerde yeni anlamın oluşturulması, mevcut anlamın tamamen kaybolup, 

yenisinin kullanım kazanması gibi kriterler vardır. Örneğin; “barış”, “destek”, “boğaz”. Bu 

terimlerin etimolojisi diğer alanlarla ilgili olmasına rağmen, onlara yeni anlamsal yük ekleyerek 

anlamları genişletilebilir. Örneğin; uluslararası barış, maliye desteği, uluslararası boğazlar ve s.  

Anahtar Kelimeler: yöntem, önek, sonek, bileşim, kısaltma, birleşme  

  



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
201 

 

Removal of Malachite Green from Synthetic Wastewater Using Spent 

Turkish coffee Grounds 

Serpil Savcı1*,  

Mutlu Yalvaç2,  

Fatma Karadağ 3  

 

Abstract 

Fast developments in sector of textile can cause significant environmental problems due to 

wastewater. The textile industries wastewater includes materials of non-biodegradable, dyes 

and chemicals. These substances reduce light transmission and photosynthetic activity in the 

receiving environment. For this reason, it is necessary to treat the textile wastewater. Adsorption 

is one of the best way for removal of dyes from wastewater. In this study, removal of malachite 

green from synthetic wastewater was investigated by adsorption. Dry spent Turkish coffee 

grounds (0,3 g/L at pH 10) used as an adsorbent. Effects of pH, initial dye concentration and 

time were studied. Isotherm and kinetic models were also studied. Langmuir Isotherm Model 

(R2=0,9983) is more suitable than Freundlich Model. Pseudo second order kinetic model is the 

best one for adsorption of malachite green from aqueous solution by spent Turkish coffee 

grounds. Thus, spent Turkish coffee grounds can effective and non-cost adsorbent for removal 

of Malachite green. 

Keywords: Adsorption, Environment, Malachite Green, Turkish coffee wastes. 

 

 Introduction 

There are many dyes used for textile, cosmetic, food and leather industries [1]. Wastewater with 

dye is the most dangerous for people, animal and plant life. There are many methods for 

wastewater treatment such as, biological treatment, adsorption, ion-exchange, filtration, electro 

flotation, flocculation [2-3].  

Adsorption is the well-known process for removal of wastewater. There are many adsorbents 

for removal of pollutant. For example, activated carbon is the so effective and expensive 
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adsorbent.  However, researchers search for no-cost and effective adsorbents such as rice husk, 

maize cob, fungi, algae, peat [4-5].   

Malachite green is a common cationic textile dye. It is used textile, paper and food industries. 

This dye is also harmful to the repro-ductive organ [6-8].  

In this study, removal of malachite green as a cationic dye from synthetic wastewater was 

investigated by adsorption. Dry spent Turkish coffee grounds (0, 3 g/L at pH 10) used as an 

adsorbent. Effects of pH, initial dye concentration and time were studied. Isotherm and kinetic 

models were also studied. 

 

2. Materials and Methods 

For adsorption studies to 30 mL of malachite green solution added 0.3 g of Turkish coffee 

grounds. Batch adsorption studies done a mechanical shaker (VWR) at 200 rpm. The 

supernatant was centrifuged at 4000 rpm (10 mimutes) in a centrifuge (Hettich 

Zentrifugen).Table 1 shown that characteristic og malachite green. 

Table 1. Characteristics of Malachite Green 

Malachite green 

Moleculer weight 

(g/mol) 

364.90 

Color Green 

λmax (nm) 619 

Dye purity <90% 

Chemical 

formula 

C23H25CIN2 

 

 

Structure 
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The removal efficiency of Malachite Green dye was calculated as follows, Eq. 1:  

 

Co: The initial dye concentration (mg/L) 

 Ct: The dye concentration after sorption time t (mg/L) [4]. 

 

3. Results and Discussion 

3.1 Effect of pH  

Adsorption amount of MG increased slightly between 2-6 and after 6 it is stable.   Fig 1 shown 

that effect of pH, 

 

Fig1. Effect of pH 

 

3.2 Effect of Concentration  

Figure 2 described that effect of concentration. From Fig 2 when the concentration value 

between 100 mg/L to 1800 mg/L, the adsorption capacity increased, after 700 mg/L, the 

capacity is stable.   

 

 

Fig 2.Effect of Concentration 

 

3.3Adsorption Isotherms 

Fig 3 described that Langmuir Adsorption Isotherm. Langmuir Isotherm (R2=0,9983)  is more 

suitable than Freundlich Isotherm.    

Langmuir and Freundlich Isotherm models were studied. Langmuir isothermin has been found 

to better match malachite green of adsorption on Turkish coffee grounds. 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
204 

Langmuir model is given by Eq 2 [10]:                          (2) 

Ce : Equilibrium concentration of adsorbate in solution after adsorption (mg/L) 

qe :Equilibrium solid phase concentration (mg/g), 

KL (L/g) and aL (L/mg) are the Langmuir constants. 

Freundlich isotherm can be expressed by Eq. 3: 

             (3) 

KF (L/g): Adsorption capacity at unit concentration 

1/n: Adsorption intensity 

Second order rate equation can be written as: 

                       (5) 

k (g/mg•min): the rate constant 

 

 

Fig 3. Langmuir Isotherm Model 

 

 

4. Conclusions 

 It was determined that Turkish coffee grounds could be used to effectively remove 

malachite green in the wide pH and concentration range. 

 Malachite green adsorption on Turkish coffee grounds was determined to be Langmuir 

isotherm and pseudo second order kinetic model. 

 It was found that Turkish coffee grounds is new, suitable, easy available and no-cost 

adsorbent for removal of dyes from aqueous solution. 
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Reşideddin Vatvat ile Harizmşah Atsız’ın arasında olan mizahi latifeler 

 

Kakacan JANİBEKOV 13  

 

Özet: 

Harizmşahlar türk devleti sarayında büyük itibar kazanan Raşideddin Vatvat arap ve 

farsça divan, şiir sanatıyla ilgili kitap, yükseke seviyede vazılmış mektupların ustadı olarak, 

edebiyat tarihinde ünlüdür. Arap ve farsça kaynaklarda sivri dili, beliğ konuşmalarıyla tanınmış 

bu şair hakkında, hayat hikayesi ve eserleri hakkında da değerli bilgiler muhafaza edilmiştir. 

Reşideddin Vatvat 1080-1081 civarlarında Belh’te doğulur. 1177-1178’lerde 97 

yaşıdayken Harizm’de vefat eder. Kendisiyle ilgili yazılarda, çok kibirli, tuzlu  dilli, beliğ ve 

zeki birisi olduğu belirtilir. O, sırf sivri dili yüzünden rakip sayısını arttırmıştır. Ama parlak 

zekası sayesinde zor durumlarda kurtulmayı da başarmıştır. Kendisi hakkındaki mizahlarda da 

sivri sözlü olduğu görülmektedir. 

Reşideddin Vatvat 30 sene boyunca Atsız’ın sarayında çalışmıştır. Zekeriyya 

Kazvini’nin Asaru’l-bilad eserinde yer akan biliglere göre, Harizmşah Atsız Vatvat’a büyük 

ilgi göstermiş, yanyndan hiç ayırmamış, hatda ara-sıra pencereden konuşmak için evini de 

evinin karşısında yapılması için talimat verdiği de söylenir. 

Bir defasında Vatvat pencereden bakarken, onu sultan görmüş ve ona demiş ki “Ey 

Reşid! Pencerenden bir kurt kafası görürüm”. Reşit de cevaben demiş ki “Sultanım, sizin 

gördüğünüz kurt kafası değil, ol penceremde oturtulmuş bir camdir”. Sultan bu cevaba zevkle 

gülerek karşılık vermiş. Dediklerine göre, onun kafası tamamen kelmiş. 

Reşideddin Vatvat döneminin Enveri, Hakani, Edib Sabır gibi ünlü şairleriyle yakın 

edebi ilişki saklamıştır. Onun Edib Sabır ve Hakani’ye yazdığı medhedici şiirleri divanında yer 

almaktadır. Vatvat Emğek Buhari, Mesudi, Sadi ve Selman gibi şairlerin de seviyelerinin 

yüksek olduğunu belirtmiştir. 

                                                 
13 Türkmenistan Bilimler Akademisi Milli Elyazmalar Enstütüsü. Alim Katip.(Müdür yardamcisi)  
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NBA 2016 sezonu basketbol takımların Veri Zarflama Analizi ile 

performanslarının değerlendirilmesi  

İhsan ALP*1,  

Volkan Soner ÖZSOY**14 

Özet 

Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan NBA basketbol ligi genel olarak 

15’er takımdan oluşan doğu ve batı olmak üzere iki konferansa bölünmüştür. Bu takımların 

başarısı oyuncularının başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Basketbol oyuncuları Oyun Kurucu 

(Point Guard), Şutör Gard (Shotting Guard), Kısa Forvet (Small Forward), Uzun Forvet (Power 

Forward) ve Pivot (Center) gibi pozisyonlarda takımlarına başarı sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu hedefi ölçmek ise birimlerinin göreli etkinliğini doğrusal olmayan programlama ile ölçen 

Veri Zarflama Analizi ile mümkündür. Veri Zarflama Analizi, aynı girdilere ve çıktılara sahip 

homojen birimleri herhangi bir fonksiyonel forma ihtiyaç duymaksızın her birimin etkinliğini 

ölçmektedir. 2015-2016 NBA basketbol liginde doğu ve batı konferanslarında 578 oyuncu 

farklı pozisyonlarda takımlarını desteklemişlerdir. Her konferans ve her pozisyon için 

oyuncuların etkinlik skorları elde edilmiş olup pozisyonların oyun içerisindeki ağırlıklarına 

göre ortalama takım skorları elde edilmiştir. Elde edilen skorlara ait sıralama ile sezon sonunda 

elde edilen sıralamanın uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.     

Anahtar Sözcükler: Basketbol, NBA, Veri Zarflama Analizi   

 

Performance evaluation of NBA 2016 season basketball teams using Data 

Envelopment Analysis 

Abstract 

NBA basketball league, which is one of the most watched sports organizations in the world, is 

divided into two conferences, mainly east and west, consisting of 15 teams. The success of these 

teams is directly related to the success of their players. Basketball players aim to achieve 

success in their teams in the positions such as Point Guard, Shotting Guard, Small Forward, 

                                                 
*  Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Teknikokullar, Ankara,ihsanalp@gazi.edu.tr 

** Arş. Gör. Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Teknikokullar, Ankara,volkansoner1@gmail.com 
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Power Forward and Center. Evaluating this goal is possible with Data Envelopment Analysis, 

based on non-linear programming, which measures the relative effectiveness of the units. Data 

Envelopment Analysis measures the efficiency of each homogeneous units with the same inputs 

and outputs, without the need for any functional form. Total 578 players supported their teams 

in different positions at the east and west conferences, in NBA basketball league during 2015-

2016. For each conference and for each position, the efficiency scores of the players were 

obtained and the average team scores were obtained according to the weight of the positions 

within the game. It was observed that the ranking of the obtained scores and the ranking 

obtained at the end of the season were compatible. 

Keywords: Basketball, NBA, Data Envelopment Analysis 

 

1. Giriş 

Sıralamanın (performans değerlendirmesi) geçmişini tarihin başlangıcına kadar götürmek 

düşünülebilir. En basit sıralama tek kritere göredir. Diski en uzağa atan yarışmacı birinci, daha 

beriye atan ikinci, daha da beriye atan üçüncü vb. gibi. Bu bir performans hesaplamasıdır. Çok 

girdi ve çok çıktı dikkate alındığında  performans hesaplaması karmaşıklaşır. Karmaşıklığı 

önlemek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir: Ağırlıklandırma, Faktör Analizi, ve diğerleri 

…(Alp ve Gölcükcü, 1999; Alp ve Gölcükcü ,2000; Alp, 2016).  Bunlar içinde en popüleri Veri 

Zarflama Analizi (VZA, Data Envelopment Analysis, DEA)’dir.  VZA pratikte en iyi karar 

verme birimlerinden (KVB)  bir etkinlik   sınırı oluşturur. Bu KVB’leri etkin olarak tanımlar 

ve 1/100 puanını atar. Diğer   KVB’leri bu sınıra uzaklığına göre değerlendirir.  1/100 puandan 

daha az bir puan atar. Ayrıca KVB’lerinin girdilerdeki fazlalıklarını ve çıktılardaki azlıklarını 

da sayısal olarak belirler (Charnes et al.,1978) . Böylece KVB’lerinin performansları dikkate 

alınan kriterlere (girdi ve çıktılara) göre sıralanabilir.  

Futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında her ne kadar  bir kritere göre sonuç belirlense 

de oyuncuların veya takımların güçlü ve zayıf yanları VZA ile belirlenebilir ve teknik adamlar 

bu verilerden yararlanarak oyun planlayabilir, taktik geliştirebilir.  

National Basketball Association (Türkçe: Ulusal Basketbol Birleşimi) veya 

kısaca NBA, ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur.  Ekim ayı içinde 

takımlar antrenman için kampa girmeye başlarlar. Kasım ayının ilk haftasında NBA Normal 

sezon maçlarına başlanır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Basketbol
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekim
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NBA genel olarak 15'er takımdan doğu ve batı olmak üzere iki konferansa bölünmüştür. Her 

konferans ise 3'e bölünmüştür ve bu toplam 6 grupta 5'er takım vardır. 

Normal sezon içinde bir takım toplam 41'i içi saha 41'i deplasmanda olmak üzere 82 maç yapar. 

Şubat ayı içinde NBA All-Star maçı için lige ara verilir. Normal sezon maçları Nisan ayı içinde 

sona erer.  

NBA Play-offları Nisan sonunda başlar. İki konferanstan 8'er takımdan 16 takım play-offlarda 

oynamaya hak kazanır. İki konferans için de grup liderleri ve en iyi ikinci takım play-off 

sıralamasında ilk 4 sıraya yerleşir ve galibiyet sayılarına göre 1 ile 4 arasında yer alır 

(wikipedia, 2018). 

VZA başlangıçta kâr gütmeyen KVB’lerinin performanslarını belirlemede kullanılmışsa da 

spor dallarına da uygulanabilir. Bu çalışmanın amacı oyuncuların performanslarından hareketle 

lig sonu takım performansını tahmin etmede de kullanabileceğini göstermektir. 

 

2. Veri Zarflama Analizi 

Parametrik olmayan etkinlik analizi yöntemlerinden biri olan Veri Zarflama Analizi , 1978 

yılında Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) tarafından temelleri atılmıştır. Doğrusal 

programlamaya dayalı olarak bir üretim sürecinde en iyi performansı gösteren benzer girdiler 

kullanarak benzer çıktılar üreten, (üretimleri birbiri ile homojen bir yapıya sahip olan) Karar 

verme birimlerinin oluşturduğu etkinlik sınırı çizilmektedir. Sınır üzerindeki KVB’lerinin 

etkinlik değerleri 1’e eşit iken sınırın altında olanların etkinlik değeri 1’in altındadır. 

Dolayısıyla etkin KVB ile etkin olmayan KVB’lerin etkinlik değerleri arasındaki fark, aynı 

miktar çıktının söz konusu fark nispetinde daha az girdiyle elde edilebileceğini göstermektedir 

(Charnes et al.,1978).  

VZA modelleri etkinlik ölçümü ile ilgili özel bir alan oluşturmuş ve doğrusal programlama 

tekniği kullanılarak geliştirilmiştir. VZA, temelde benzer türden KVB’lerin üretim 

etkinliklerinin ölçülmesinde kullanıldığından analize konu olabilecek KVB aynı hedefe yönelik 

benzer işlevler görmesi, aynı pazar şartlarında faaliyet göstermesi ve gruptaki bütün birimlerin 

verimliliklerini nitelendiren etmenlerin yoğunluk ve büyüklüklerindeki farklılıklar hariç, aynı 

olma şartı aranmaktadır. VZA, ayrıca birden fazla girdi ve çıktıyı kullanarak etkinlik ölçebilen, 

girdi ve çıktıların birimlerinin farklı olmasının önemli olmadığı bir yöntemdir. Bu yönüyle en 

fazla kullanılan etkinlik ölçme yöntemlerinden biri olmuştur. VZA, homojen oldukları 

varsayılan karar verme birimlerini kendi aralarında kıyaslar, en iyi gözlemi etkinlik sınırı olarak 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eubat
https://tr.wikipedia.org/wiki/NBA_All-Star
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nisan
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kabul ettikten sonra, diğer gözlemleri bu en etkin gözleme göre değerlendirir. Dolayısıyla, VZA 

yönteminde etkinlik sınırı, varsayılan bir durum değil; gerçekleşen bir gözlem olarak kabul 

edilmektedir 

VZA modellerinde girdi ve çıktı değişkenlerinin sayısı arttıkça modelin boyutu büyümekte ve 

analizin ayrım gücü azalarak etkin ve etkin olmayan KVB’lerini ayrıştırması da güçleşmektedir. 

Ayrıca, girdi- çıktı sayısının çok fazla olması KVB’lerinin sayısının da artmasını beraberinde 

getirmektedir. N, gözlem sayısı, m, girdi sayısı ve s, çıktı sayısı olmak üzere “n > m+s” kuralı 

uygulanması gerektiği öngörülmektedir. 

Toplam değişken sayısının çok fazla olması ise, gözlem kümesinin homojenliğini bozmaktadır. 

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için; etkinlik ölçümünü yapacak olan uzmanın görüşü ve 

bazı istatistiki analizler yardımıyla birbirleri arasında çok yüksek derecede korelasyon bulunan 

ve etkinlik değerinde bir değişime yol açmayacak değişkenler elenmeli, mümkünse veriler 

ölçüm hatalarından arındırılmalıdır (Charnes et al., 1989). 

VZA modellerinden yararlanılarak yapılacak analiz, kullanım alanlarına ve varsayımlara göre 

belirlenmektedir. Bu nedenle hangi VZA modelinin kullanılması gerektiği, analiz sürecinde yer 

alan girdi ve çıktıların kontrol edilip edilemediğine bağlıdır. Ya da girdi ve çıktıların sayısal 

değerlerine bakılarak hangi modelle daha elverişli sonuçlar elde edileceğine karar verilmelidir. 

Eğer girdiler üzerinde kontrol az ya da yoksa çıktı odaklı bir model kurulması; eğer çıktılar 

üzerinde de kontrol az ise girdi odaklı bir model kurulması gerekmektedir. Tüm ölçümlere 

rağmen bir odak oluşturulamıyorsa ve değişken değerlerinin negatif ya da sıfır olmasından 

kaynaklı sonuçlar hata veriyorsa, diğer VZA modellerinden uygun olanına başvurulmalıdır. 

Literatürde sıklıkla kullanılan temel model (1) ile gösterilmiştir. 

max 𝜃0 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1 

𝑢𝑟 ≥ 0 

𝑣𝑖 ≥ 0 

𝑗 = 1,2, … , 𝑛    𝑟 = 1,2, … , 𝑠      𝑖 = 1,2, … 𝑚 

(1) 

Burada, 𝑢𝑟: KVB0 tarafından r. çıktıya verilen ağırlık 

vi: KVB0 tarafından i. girdiye verilen ağırlık 
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Yr0;  KVB0 tarafından üretilen r. çıktı 

𝑋𝑖0: KVB0 tarafından üretilen i. girdi 

𝑌𝑟𝑗: j. KVB tarafından üretilen r. çıktı 

𝑋𝑖𝑗: j. KVB tarafından üretilen i. girdi’yi göstermektedir (Charnes et al., 1978). 

Model (1)’de yer alan 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1 kısıtı ile KVB0’ın etkinliğini maksimum yapacak şekilde 

seçilen girdi-çıktı ağırlıkları diğer KVB’ler için uygulandığında, oranın 1 den küçük ya da eşit 

olması şartı sağlanmaktadır. Modelin çözümü sonunda elde edilen 𝜃0 skoru KVB0’ın göreli 

etkinlik değeridir. Skorun 1 e eşit olması o KVB’nin etkin olduğunu 1 den küçük olması ise o 

birimin etkin olmadığını ifade etmektedir. Model (1) ile gösterilen girdi yönlü model 

hesaplanma açısından zorluklar içerdiği için Charnes ve Cooper (1978) tarafından önerilen 

dönüşüm ile doğrusal modele dönüştürülmüştür. 

 

3. Değişkenler, Veriler, Takımlar 

NBA Kuzey Amerika'da bir erkek profesyonel basketbol ligidir ve  30 takımdan oluşur 

(Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 ve Kanada'da 1). NBA’de oyuncuların maçlara  yeterli 

derecede hazırlandıkları ve oyunda diğer başarılarını etkileyecek etmenlerin tam olduğu 

varsayılarak girdi kukla değişken ve 1 olarak alındı. Çıktı değişkenleri ise şunlardır: oyun 

sayısı, oyun başına dakika, hedef tutturma yüzdesi, 3 puanlık atış yüzdesi, 2 puanlık atış 

yüzdesi, oyun başına asist, oyun başına top çalma, oyun başına bloklar, oyun başına toplam 

ribaunt, oyun başına turnovers, oyun başına kişisel fauller. 

Doğu konferansı takımları: Cleveland Cavaliers ,Toronto Raptors,Miami Heat, Atlanta Hawks, 

Boston Celtics, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Washington 

Wizards, Orlando Magic, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Brooklyn Nets, Philadelphia 

76ers. 

Batı konferansı takımları ise şunlardır: Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Miami Heat, 

Atlanta Hawks, Boston Celtics, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Chicago 

Bulls, Washington Wizards, Orlando Magic, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Brooklyn 

Nets, Philadelphia 76ers. 

 

Basketbol oyuncuları başlıca beş kategoride değerlendirilebilir. Bunlar: 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
213 

i-Oyun Kurucu | Point Guard (PG): Oyuncu Kurucu, gerçek manada oyuncu kurucu, saf 

oyuncu kurucu olarak da nitelendirilirler, daha çok takımı oynatmak için mücadele verir. 

Oyuncu kurucular asist yapmak ve diğer takım arkadaşlarına kolay basket imkanı sağlamak için 

pozisyon üretmeye ve oyunu kurmaya çalışırlar. Rajan Rondo, Deron Williams, Chris Paul ve 

Ricky Rubio gibi aktif oyun kurucular sayı atmaktan asist yaparak ve top çalarak takımlarına 

katkı sağlarlar. Combo Guard : 1 ve 2 numaralı pozisyonları oynayabilen, yani hem oyun 

kurucu hem de şutör gard özelliklerine sahip oyunculardır. Bu oyuncular ister istemez her 2 

pozisyonu tek tek düşünüldüğünde tam olarak kapsamaz belki ama her 2 pozisyonunu da 

oynayabilirler. Penny Hardaway ve Allen Iverson combo gard için örnek gösterilebilecek 

oyunculardandır. Bu oyuncuların top sürme ve temel yetenekleri yüksektir ve aynı zamanda da 

iyi şut atarlar.  

ii-Şutör Gard | Shotting Guard (SG) (Skorer Gard): Basketboldaki 2 numaralı pozisyondur. 

Bu terim shooting guard (SG) veya off guard olarak da karşınıza çıkabilir. Daha çok şuta dayalı 

bir şekilde takımın skor yükünü çekerler. Bazı şutör gardlar daha gelişmiş oyuncu kurucu 

yeteneklerinden dolayı combo gard olarak da anılır. Kobe Bryant ve James Harden buna en iyi 

örneklerdir. Bu 2 oyuncu da çok iyi şut atar ve asist özellikleriyle de ön plana çıkarlar. James 

Harden ve Kobe Bryant gibi oyuncular vücut yapılarına göre 2 numaralı pozisyona daha uygun 

olmalarına rağmen, pas ve oyun kurma yeteneklerinden dolayı combo gard gibi 

oynamaktadırlar. 

iii-Kısa Forvet | Small Forward (SF): Basketbolda 3 numaralı pozisyonda oynayan oyuncuya 

kısa forvet denir. Kısa forvetler sayı atarak gardlara ve ribaund alarak uzun oyunculara yardım 

ederler. Kısa forvetler gerektiğinde 2 numara ya da 4 numara da oynayarak takıma katkı 

verirler. Aktif NBA oyuncularından LeBron James, Carmelo Anthony ve Kevin Durant en 

popüler kısa forvetlerdendir. Hidayet Türkoğlu da bu pozisyon için verilebilecek en güzel 

örneklerden biridir. 

Cornerman (Stretch Forvet) : Hem 3 numara hem de 4 numara pozisyonlarında oynayabilen 

forvet oyunculara cornerman ya da stretch forvet denilmektedir. Euroleague’in güçlü 

ekiplerinden olan CSKA’nın en etkili silahlarından biri olan Rus oyuncu Andrei Kirilenko 

cornerman pozisyonu için örnek verilebilir. 

Point Forvet : Kısa ve uzun forvet oyuncularının ihtiyaç duyulduğunda, oyun sıkıştığında, 24 

saniye süresi dolmak üzereyken ya da son hücum kullanılırken oyuncu kurucu gibi oynamaları 

gerekebilir; işte bu durumdaki pozisyonu point forvetler oynar. Yine Hidayet Türkoğlu ve 

LeBron James point forvet için örnek gösterilebilecek oyuncular arasındadır. 
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iv-Uzun Forvet | Power Forward (PF): Uzun forvet, yani 4 numara pozisyonunda oynayan 

oyuncular pota altında takımın en uzun oyuncusuna pivota yardım ederler. Uzun forvetlerin 

şutları da vardır. Pivotlara göre top tekniği daha yüksek olan uzun forvetler atletik özelliklerini 

de kullanarak ribaundlarda da çok etkili olurlar. Charles Barkley ve Karl Malone unutulmaz 

NBA efsaneleri arasında örnek gösterilebilecek uzun forvetlerdir. Milli oyuncumuz Mirsad 

Türkcan da en etkili uzun forvetlerdendir. 

v-Pivot Center (C): Beş numara basketboldaki pota altı pozisyonudur ve 5 numara 

pozisyonunda oynayan oyunculara pivot denir. Genellikle uzun boylu olurlar, hatta takımın en 

uzun boylu oyuncuları olurlar. Ribaund alanında takımın yükünü çekerler ve yaptıkları bloklar 

ile de pota altını korurlar ve çaydırıcı bir savunma tehditi oluştururlar. Kareem Abdul-Jabbar, 

Hakeem Olajuwon ve Shaquille O’Neal NBA’deki en etkili pivotlara örnektir. Yine aynı 

dönemde karşı karşıya gelen NBA efsanelerinden Wilt Chamberlain ve Bill Russell da 

unutulmaz pivotlardandır. Aktif basketbol oyuncuları arasında ise Dwight Howard’ı örnek 

olarak gösterebiliriz. Türk pivotlara örnek verecek olursak Tamer Oyguç ve Mehmet Okur aktif 

oyunculardan ise Ömer Aşık aklımıza gelen ilk isimler olur.  

NBA’de bu sene maç başına en çok ribaund alan oyuncu Los Angeles Clippers’ın pivotu 

DeAndre Jordan oldu. Jordan maç başına aldığı 15 ribaund ile bu alanda lider durumda. 

Forvet-pivot (Bigman) : Hem uzun forvet pozisyonunda hem de pivot pozisyonunda 

oynayabilen uzun oyunculara forvet-pivot denir. Forvet-pivotlar pivotlara karşı daha hızlı 

olmalarını ve pick and roll gibi ikili oyunları iyi oynamalarını kullanırlar. Bigman de denilen 

bu oyuncular özellikle de orta mesafe şutları yüksek isabet ile atmalarından dolayı savunmayı 

üstüne çeker ve bu sayede hızlı olmalarını daha iyi kullanırlar; eğer savunma üstlerine gelmezse 

de şut ile sayı bulurlar. Dirk Nowitzki ve Kevin Love forvet-pivot için örnek verebileceğimiz 

yıldız oyunculardandır. (Sonperiyot, 2018). 

 

4. Uygulama 

Takımların performansını hesaplamak üzere 5 kategorideki oyuncuların kendi pozisyonlarında 

oyuncularla performansları hesaplandı. Bir takımın her pozisyondaki oyuncularının performans 

ortalaması o takımın sonuç performans skorunu verir. Böylece iki aşamalı hesaplama yöntemi 

uygulanmıştır. Basketbolda oyuncu performans hesaplamada VZA çıktı yönlü CCR modeli 

uygulanmıştır. Tüm oyuncuların 5 kategorideki sonuçları fazla yer kaplayacağından burada 

sadece takımların performans skorlarına yer verilmiştir. Pozisyonlar için ağırlıklar da 
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kullanılmıştır. Performans skorları çıktı yönlü model uygulandığından 1 veya 1’den büyüktür. 

Birden büyüklük miktarı o kategoride etkin olabilmek için o çıktısını ne kadar arttırması 

gerektiğini göstermektedir. Doğu ve Batı konferansı takımlarının bu beş kategorideki ve 

ortalama performans skorları Tablo 1. ve Tablo 2.’dedir. 

 

Tablo 1. Doğu konferansı takımlarının performans skorları 

 

 

Tablo 2. Batı konferansı takımlarının performans skorları 
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Lig sonu sıralama ile VZA yoluyla elde edilen performans skorlarına göre sıralamanın ne kadar 

uyuştuğu görülmek üzere korelasyon analizi yapıldı. Sonuçlar Tablo 3.’te görülmektedir. 

Tablo 3. Doğu ve Batı konferansı takımlarının gerçek lig sonu sıralaması ile performans       

skorları  sıralaması korelasyonu 

                              Doğu  Konferansı                                    Batı  Konferansı                                       

 

 

5. Sonuç ve Tartışma 

Doğu ve Batı konferansı takımlarının gerçek lig sonu sıralaması ile performans skorları  

sıralaması korelasyonları sırası ile % 74.71 ve % 91.67 bulunmuştur. Bu korelasyonlar lig 

sonuçlarını oyuncu ve takımların lig içindeki istatistiklerinden hareketle yüksek oranda 

doğrulukla tahmin edilebileceği hakkında bir fikir vermektedir. Ayrıca oyuncuların ve 

oyuncuların performanslarından hareketle takımların hangi oyun çıktılarında sayısal olarak 

eksiklikleri/ azlıkları da belirlenmektedir. Burada fazla yer kaplayacağından onlara yer 

verilmemiştir. 

 Beklendiği gibi VZA sonuçları ile lig sonuçları yüksek düzeyde uyuşmaktadır. Teknik 

adamlar oyuncu ve takım değerlendirmelerinde, taktik belirlemede yararlanabilir. 
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 Her lig sonu değerlendirmeler ile oyuncunun yıl sonu karnesi oluşturalabilir. Oyuncu 

eksiklerini ve sayısal büyüklüğünü dikkate alarak antrenmanlarına ve hazırlıklarına bu 

çerçevede yön verebilir. 

  VZA diğer spor dallarında da tutulacak ve objektifliği sağlayacak 

istatistiklerle/değişkenlerle aynı amaçlarla kullanılabilir. 

 VZA sonucu etkileyen diğer geçici faktörleri (şans, hakem, seyirci etkisi vb.)  dikkate 

almaz. 
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MESLEK MENSUBUNUN BAKIŞ AÇISIYLA MUHASEBE MESLEĞİ: 

MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 

Fazlı UZUN15 

İlhan EGE** 

Çalışma da meslek mensuplarının muhasebe mesleğinin hakkındaki görüşleri değerlendirilip, 

öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Mersin ilinde Yeminli Mali Müşavir ve Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak serbest veya özel çalışan meslek mensupları hedef kitle 

olarak seçilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; uygulamaya 

katılanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 sorudan, ikinci bölüm ise muhasebe 

mesleğinin hakkındaki görüşleri, 5’li Likert ölçek aracılığıyla ölçülmesine yöneliktir. 

Çalışmaya Mersin ilindeki 11 ilçeden meslek mensubu katılmıştır. Çalışmada bölgesel olarak 

yakın olan ilçeler 3 grup oluşturacak şekilde toplanmıştır. Akdeniz ilçesi 1. Grubu oluşturmuş, 

Tarsus, Yenişehir, Toroslar, Mezitli ilçeleri 2. Grubu oluşturmuştur. Erdemli, Silifke, Anamur, 

Mut, Gülnar, Bozyazı ilçeleri 3. Grup altında toplanmıştır. Toplam 300 anket geçerli olarak 

analizde kullanılmıştır. Analizde, Mann-Whitney ve Kruskal Wallis Testleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Meslek Mensubu 

 

ABSTRACT 

ACCOUNTING PROFESSIONALS WITH THE OVERVIEW OF ACCOUNTING 

JOBS: CASE OF MERSIN 

In the study, it is aimed to evaluate the opinions of the professionals about the accounting jobs 

and make recommendations. As a Certified Public Accountant and Freelance Accountant and 

Financial Advisor in Mersin province, free or private professionals were selected as target 

groups. The questionnaire consists of two parts. First part is about demografic factors ot the 

                                                 
15 Öğretmen, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Bu çalışma Fazlı  Uzun’un Meslek Mensubunun Bakış Açısıyla 

Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi Ve Ara Eleman İstihdam Sorunu adlı yüksek lisans tezinden 

faydalanılarak yapılmıştır. 

** Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, İşletme Bölümü, ilhanege2005@hotmail.com 
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participants, the second part is aimed at measuring the opinions of the participants on the 

accounting profession, and the second part is about measuring the opinions of the accounting 

profession through the 5-point Likert scale. A member of the profession from 11 districts in 

Mersin participated in the study. In the study, the districts which are close to the region were 

collected as 3 groups. The first group was formed in the Akdeniz district, and Tarsus, Yenişehir, 

Toroslar and Mezitli districts formed the 2nd group. Erdemli, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, 

Bozyazı districts are grouped under the 3rd group. A total of 300 questionnaires were used in 

the analysis. Mann-Whitney and Kruskal Wallis Tests were used in the analysis. 

Keywords: Accounting Profession, Professional Accountant 

 

1. Giriş  

Günümüzde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında deneyimlediğimiz 

küreselleşme olgusu, başka alanda olduğu gibi ticari ilişkilerde yaşanan gelişmelerde de etkisini 

göstermektedir. Dünyada ticaretin küreselleşmesine beraberinde sermayenin küreselleşmesini, 

devamlı ve hızlı değişimi de getirerek, parayla anlatılan işletme faaliyetlerini olduğundan daha 

karmaşık bir hale getirmesine neden olmuştur. Bu durum ise meslek mensupları için önemli bir 

sorunsal halini almıştır. Bu kargaşadan meslek mensuplarını çıkartmak için meslek 

mensuplarının küresel değişim ve dönüşümler sonucunda meydana gelen yenilikler konusunda 

bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek ve güncel tutmak gereklidir. Bu yeniliklerin takip 

edilmesi, bilgi ve berilerinin geliştirilmesi ise tamamıyla eğitsel bir sorundur. Bu bağlamda en 

temel düzlemde meslek liselerinde verilen muhasebe eğitiminin iş dünyasının beklentilerine 

cevap verecek, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda kendini yenileyebilecek, çağdaş bir 

eğitim-öğretim sistemi haline dönüştürülmesi gerekmektedir (Nalbantoğlu, 2007: 1; Sevim, 

1996: 103). 

Muhasebe, “bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün 

işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış ve azalışları ve örgütün finansal 

açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi 

sistemidir” (Sevilengül, 2013: 9). Devlet Planlama Teşkilatının tanımlamasına göre muhasebe 

“Mali nitelikli işlemleri ve olayları parayla ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, 

özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlayan bilim ve san’atıdır” (DPT, 1970: 3). 

Muhasebe, “esas olarak, finansal nitelikte işletme olay ve işlemlerinin kayıt ve sınıflandırma 

bilimi ve bu işlem ve olayların önem arz eden bir şekilde özetlenmesi, çözümleme ve yorumunun 
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yapılması ve elde edilen sonuçların karar verme ve bir yargıda bulunma durumunda olan 

kişilere iletilmesi sanatıdır” (Akdoğan ve Aydın, 1987: 131). Muhasebe, “bir örgütün 

kaynaklarının oluşumunu bu kaynakların kullanma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu 

kaynaklarda oluşan artış ve azalışları ve örgütün mali yönden durumunu açıklayan bilgileri 

üreten bunlarla ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemidir”(Uysal ve Şenlik, 2009: 15). 

Meslek, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere 

dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için 

yapılan kuralları belirlenmiş iş” olarak tanımlanmıştır (TDK Sözlüğü, 2017). Meslek kelimesi, 

Arapça “süluk” kökünden türemiştir. “Yol, tarik, gidiş, tarz, insanların yaşamak ve geçinmek 

için tuttuğu iş, tabi olduğu sınıf” anlamına gelmektedir. Toplumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda 

ortaya çıkan, gelişen, talepler doğrultusunda yenilenmiş veya ortadan kaybolmuşlardır (Ürekli 

ve Muşmal, 2015: 29).  

Muhasebe mesleği, seçkin diğer mesleklerde olduğu gibi ciddi bir eğitime ihtiyaç duyulan bir 

meslektir. Alanın gerektirdiği mesleki bilgi, beceri ve kişisel özellikler eğitim yoluyla 

kazanılmalıdır. Meslek mensubu mesleğini icra ederken değer yargılarıyla mesleki kurallar 

arasında çelişkiye düşebilir. Karşılaşılan sorunların çözümünde aldığı eğitim ve kazandığı 

ahlaki prensipler önemli yer tutar (Selimoğlu, 1997:3). 

Çalışmanın amacı Mersin ilindeki muhasebe meslek guruplarında (Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir, Yeminli Mali müşavir, Bağımsız Denetçi) çalışanların muhasebe mesleği ile ilgili 

görüşlerini tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

 

2. UYGULAMA 

2.1. Örneklem 

Araştırmanın evreni,  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak 

Mersin ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıdır. Mersin ilinde, Serbest Muhasebeci ve 

Mali Müşavir odasına kayıtlı olup aktif halde görevini sürdüren 1022 meslek mensubu 

bulunmaktadır. 
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2.2. Veri Toplama Yöntemi 

Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Ankette birinci bölüm; uygulamaya katılanların 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 sorudan, ikinci bölüm ise muhasebe meslek 

mensuplarının muhasebe mesleğinin hakkındaki öneri ve görüşleri 5’li Likert ölçek aracılığıyla 

ölçülmesine yönelik anket çalışması yapılmıştır.  

Anket uygulamasında sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için meslek mensuplarıyla yüz yüze 

görüşme yöntemiyle ulaşılmıştır. Meslek mensubunun uygulamaya katkısını arttırmak ve anket 

sorularına daha fazla vakit ayırmasını sağlayabilmek için, meslek mensubunun tek tek büroları 

gezilmiş önce araştırmanın önemi anlatılmış ve bu çalışmaya anket uygulamasıyla katılmaları 

istenmiştir.  Anket yine Mersinin uzak ilçelerine ulaştırılması için meslek odası tarafından tüm 

meslek mensuplarına iletilmiştir. Geri dönüşleri arttırmak için ilçelerdeki meslek çalışanları tek 

tek telefonla aranmış çalışma hakkında bilgi verilip uygulamaya katılmaları istenmiştir. 

2.3. Analiz Sonuçları 

Farklılıkların tespiti için  Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. 

2.3.1. Demografik Özelliklerin Analizi 

Çalışmaya katılan meslek mensuplarının genel özelliklerini ortaya koymak için hazırlanan 

sorulardan elde edilen bulgular ve frekans dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Ankete Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

  N % 

 Kadın 73 24,3 

Erkek 227 75,7 

Toplam 300 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi anketi cevaplayan meslek mensuplarından %24,3’ü (73 kişi) kadın, 

%75,7’si (227 kişi) erkektir. Ankete katılımın çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 
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Tablo 2. Ankete Katılanların Yaş Dağılımı 

  N % 

 30 yaş ve altı 42 14,0 

31-40 yaş  98 32,7 

41-50 yaş 83 27,7 

51 yaş ve üzeri 77 25,6 

Toplam 300 100,0 

 

Araştırmaya katılanların meslek mensuplarının yaş dağılımına bakıldığında, ankete cevaplayan 

meslek mensuplarının %14’ü (42 kişi) 30 yaş ve altı aralığında, %32,7’si (98 kişi) 31-40 yaş 

aralığında, %27,7’si (83 kişi) 41-50 yaş aralığında, %25,6’si (77 kişi) 51 yaş ve üzeri olduğu 

görülmektedir (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Ankete Katılanların Mesleki Tecrübesi (Yıl) 

  N % 

 5 yıl ve altı 44 14,7 

6-10 yıl 56 18,7 

11-15 yıl 57 19,0 

16-20 yıl 36 12,0 

21 yıl ve üzeri 107 35,6 

Toplam 300 100,0 
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Araştırmaya katılan meslek mensuplarının mesleki tecrübelerine bakıldığında, anketi 

cevaplayan meslek mensuplarının %14,7’si (44 kişi)  5 yıl ve altı aralığında, %18,7’si (56 kişi)     

6-10 yıl aralığında, %19’u (57 kişi) 11-15 yıl aralığında, %12’si (36 kişi) 16-20 yıl aralığında, 

%35,6’si (107 kişi) 21 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip görülmektedir. Ankete katılanların 

en büyük yüzdesi 21 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahiptir (Tablo 3). 

 

Tablo 4. Muhasebe Mesleği ile İlgili Tanımlayıcı Analizler 

 N Ortalama Std. Sapma 
Varyan

s 

s22. Muhasebe mesleğinin günümüzde 

önemli ve saygın bir meslek olduğunu 

düşünüyorum. 

300 3,37 1,381 1,907 

s23. Muhasebe mesleğinin gelecekte önemli 

ve saygın bir meslek olacağını 

düşünüyorum. 

300 3,75 1,247 1,554 

s25. Muhasebe meslek mensubunun aylık 

kazancı, yeni insanların muhasebe 

mesleğine katılmasını özendirmektedir. 

300 3,20 1,233 1,520 

Ort: 3,44  Std. Sapma: 1,019 

 

Meslek mensuplarının muhasebe meslek algısına yönelik soruların ortalaması 3,44 

(Kararsızım) seviyesindedir. Muhasebe mesleğinin günümüzdeki önemi ve aylık gelirin yeni 

insanları özendirmesi ifadesinde net bir fikir ortaya çıkmamıştır fakat mesleğin gelecekte 

önemli ve saygın olması ifadesine ise katıldıkları söylenebilir. 

2.3.2. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetleri ile Muhasebe Mesleği Görüşleri 

Arasındaki Farklılığa Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Bu kısımda katılımcıların cinsiyetleri ile muhasebe mesleği görüşleri ölçeği arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 
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Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetleri ile Muhasebe Mesleği Görüşleri Arasındaki 

Farklılığa Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı 

Muhasebe mesleği 

Kadın 73 134,77 9838,50 

Erkek 227 155,56 35311,50 

Toplam 300   

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

 7137,500 9838,500 -1,794 ,073 

 

Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile muhasebe mesleği görüşleri ölçeğine verilen cevaplar 

açısından farklılık olup olmadığını test etmek için Mann-Whitney U testi sonuçları Tablo 5’de 

verilmiştir. Tabloda anlamlılık düzeyinin 0,05’den büyük olması (0,073>0,05) sebebiyle, 

ölçeğe verilen cevaplarla cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

söylenebilir. 

2.3.3. Araştırmaya Katılanların Çalıştığı Kurum ile Muhasebe Mesleği 

Görüşleri Arasındaki Farklılığa Yönelik Mann-Whitney U Testi 

Sonuçları 

Bu kısımda katılımcıların çalıştığı kurum ile muhasebe mesleği görüşleri ölçeği arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılanların Çalıştığı Kurum ile Muhasebe Mesleği Görüşleri Arasındaki 

Farklılığa Yönelik Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Çalışılan kurum N Sıra Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 

Serbest 215 154,10 33132,00 
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Muhasebe 

mesleği 

Özel 85 141,39 12018,00 

Toplam 300   

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z 

Asymp. 

Sig.  

(2-tailed) 

 8363,000 12018,000 -1,152 ,249 

 

Araştırmaya katılanların çalıştıkları kurum ile muhasebe mesleği görüşleri ölçeğine verilen 

cevaplar açısından farklılık olup olmadığını test etmek için Mann-Whitney U testi sonuçları 

Tablo 6’de verilmiştir. Tabloda anlamlılık düzeyinin 0,05’den büyük olması (0,249>0,05) 

sebebiyle, ölçeğe verilen cevaplarla çalıştığı kurum değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı söylenebilir. 

2.3.4. Araştırmaya Katılanların Yaşları ile Muhasebe Mesleği Ölçeği Arasındaki 

Farklılığa Yönelik Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Bu kısımda katılımcıların yaş grupları ile muhasebe mesleği görüşleri ölçeği arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 7. Araştırmaya Katılanların Yaşları ile Muhasebe Mesleği Ölçeği Arasındaki Farklılığa 

Yönelik Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 Yaş N 
Sıra 

Ortalaması 

Muhasebe mesleği 

30 yaş ve altı 42 122,77 

31-40 yaş 98 146,56 

41-50 yaş 83 152,35 

51 ve üzeri yaş 77 168,64 

Toplam 300  
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Araştırmaya katılan katılımcıların yaş grupları ile muhasebe mesleği görüşleri ölçeği arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Tablo 7’de verilmiştir. Anlamlılık düzeyinin 0,05’den küçük olması nedeniyle (0,046<0,05) 

yaş grupları itibariyle verilen cevaplarda istatiksel açıdan anlamlı bir farklılığın bulunduğu 

söylenebilir. Farklılığa bakıldığında araştırmaya katılan 30 yaş ve altı katılımcıların muhasebe 

mesleğine verdikleri cevap sıra ortalamalarının diğer yaş gruplarından daha düşük olduğu ve 

51 yaş üstü katılımcıların ise cevapların sıra ortalamalarının diğer yaş gruplarından daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

2.3.5. Araştırmaya Katılanların Mesleki Tecrübe Grupları ile Muhasebe Mesleği Ölçeği 

Arasındaki Farklılığa Yönelik Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Bu kısımda katılımcıların mesleki tecrübe grupları ile muhasebe mesleği ölçeği arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır 

 

Tablo 8. Araştırmaya Katılanların Mesleki Tecrübe Grupları ile Muhasebe Mesleği Ölçeği 

Arasındaki Farklılığa Yönelik Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 Mesleki tecrübe N 
Sıra 

Ortalaması 

Muhasebe mesleği 

5 ve altı 44 128,15 

6-10 yıl 56 147,85 

11-15 yıl 57 143,09 

16-20 yıl 36 127,88 

21 yıl ve üzeri 107 172,64 

Toplam 300  

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

 8,013 3 ,046 
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 Chi-Square df 
Asymp

. Sig. 

 12,995 4 ,011 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların mesleki tecrübe yılı grupları ile muhasebe mesleği görüşleri 

ölçeği arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H 

testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Anlamlılık düzeyinin 0,05’den küçük olması nedeniyle 

(0,046< 0,05) mesleki tecrübe grupları itibariyle verilen cevaplarda istatiksel açıdan anlamlı bir 

farklılığın bulunduğunu söylenebilir. Farklılığın sebebine bakıldığında 5 yıl ve altı, 16 ile 20 

yıl arası tecrübeye sahip meslek çalışanlarının muhasebe mesleği görüşleri ölçeğine verdiklerin 

cevapların ortalamalarının diğer gruplardan düşük olduğu, 21 yıl ve üzeri tecrübeye sahip 

meslek mensubunun ise diğer grupların ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. 

 

2.3.6. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları İlçe Grupları ile Muhasebe Mesleği Ölçeği 

Arasındaki Farklılığa Yönelik Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Bu kısımda katılımcıların çalıştıkları ilçe grupları ile muhasebe mesleği ölçeği arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır 

 

Tablo 9. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları İlçe Grupları ile Muhasebe Mesleği Ölçeği 

Arasındaki Farklılığa Yönelik Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 İlçe grupları N Sıra Ortalaması 

Muhasebe mesleği 

1,00 214 148,47 

2,00 42 144,04 

3,00 44 166,55 

Toplam 300  

 

 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların çalıştıkları ilçe grupları ile muhasebe mesleği görüşleri 

ölçeği arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H 

testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. Anlamlılık düzeyinin 0,05’den büyük olması nedeniyle 

(0,390>0,05) çalıştıkları ilçe grupları itibariyle verilen cevaplarda istatiksel açıdan anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı söylenebilir. 

 

3. SONUÇ 

Muhasebe mesleği Türkiye’de saygın bir meslek olarak görülmektedir. Fakat son yıllarda 

muhasebe mesleğinin meslek mensubu sayısının hızla artması, gelir durumlarında yaşanan 

sıkıntılar neticesinde eski itibarında sıkıntı yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmada da meslek 

mensuplarının muhasebe mesleğine bakış açısı Mersin ölçeğinde incelenmeye çalışılmıştır. 

Tecrübe ve cinsiyet analizlerde etkili olduğu görülmektedir. İleriki çalışmalarda farklı örneklem 

ve yöntemler kullanılabilir.  
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DOĞU AKDENİZ’İN ULUSLARARASI  DENİZ TİCARETİ VE ENERJİ 

KAYNAKLARI AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEMİ: ENERJİ 

KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI 
 

                 Nur Jale ECE* 

 

Özet 

Avrupa ile Asya arasında deniz ticaretinin ana güzergahında olan Doğu Akdeniz ulaştırma, 

ticaret, askeri ve potansiyel zengin enerji kaynakları açısından jeostratejik ve jeopolitik önemi 

haizdir. Mersin’in önemli bir dış ticaret merkezi konumunda ve lojistik üs olma potansiyaline 

sahip olması, Mersin ve İskenderun Limanları’nın uluslararası deniz taşımacılığının ana hatları 

üzerinde bulunması ve bölgenin zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip olması Doğu 

Akdeniz’in önemini daha da arttırmaktadır. Doğu Akdeniz’de kıyıdaş devletler enerji 

kaynaklarını paylaşmak amacıyla Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)’lerini 1982 Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS)’ni dikkate almaksızın ve bölgedeki üçüncü devletlerin hakkını gözetmeksizin tek 

taraflı olarak ilan etmekte ve ikili sınırlandırma antlaşmaları yapmaktadır. Çalışmada, Doğu 

Akdeniz’in uluslararası deniz ticareti ve taşımacılığı ile hidrokarbon enerji kaynakları açısından 

jeo-stratejik ve jeo-politik önemi, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervleri, bu bölgeden 

çıkarılacak doğalgazın muhtemel güzergahları, MEB kavramı, Doğu Akdeniz’de kıyıdaş 

ülkelerin MEB sınırlandırma anlaşmaları incelenmiş olup, bu hususlara ilişkin genel bir 

değerlendirme yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de MEB İlanı 

etmesinin, barışçıl politikasını sürdürmesinin, hidrokarbon arama faaliyetlerine devam 

etmesinin; kıyıdaş devletlerle MEB  sınırlandırma anlaşmaları yapmasının ve yeni stratejiler 

geliştirmesinin Türkiye’nin ulusal ve ekonomik çıkarlarını korumasına katkı sağlayacağı 

sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, münhasır ekonomik bölge,sınırlandırma anlaşmaları, 

uluslararası deniz ticareti, hidrokarbon kaynakları. 

 

 

                                                 
*Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi,  jalenur@mersin.edu.tr 
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THE STRATEGIC IMPORTANCE OF EASTERN MEDITERRANEAN FROM THE 

POINT OF INTERNATIONAL MARITIME TRADE AND ENERGY RESOURCES: 

SHARING ENERGY RESOURCES 

 

Abstract 

The Eastern Mediterranean Sea as the main maritime trade routes between Europe and Asia has 

great geostrategic and geopolitical importance from the point of transport, trade, military and 

rich potential energy resources. The importance of Eastern Mediterranean is increasing much 

more due to Mersin which is as the trade centre position and potential logistic base, Mersin and 

İskenderun Ports which are located on the main international shipping lines and potential rich 

potential hydrocarbon resources of the region. The states in the region declare the delimitation of the 

Exclusive Economic Zones (EEZ) without in accordance with  1982 United Nations Convention on 

the Law of the Sea (UNCLOS) and without considering the rights of the third Statesand enter 

into bilateral delimination treaties in order to share the energy resources in the region. In the 

study, the importance of geo-politial and geo-strategic of Eastern Mediterranean in terms of 

international maritime trade, transport and hydrocarbon energy resources in the region, possible 

supply routes of energy resources after drilling into the earth, the concept of the exclusive 

economic zone, the delimitation treaties of coastal states in the Eastern Mediterranean have been examined, 

carried out general evaluation and put forward suggestions on these matters. It is concluded that the 

declaration of EEZ by Turkey in Eastern Meditarranean; maintaining peaceful policy; carrrying 

out hydrocarbon exploration activities; signing the delimitation agreements of the EEZ with the 

riparian states; developing new strategies will contribute Turkey’s national and other economic 

interests.  

 

Keywords: Eastern Mediterranean, exclusive economic zone,delimitation agreements, 

international trade, hydrocarbon resources.  

 

1. Giriş 

 

Doğu Akdeniz; Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

(GKRY), Ürdün, Suriye, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus, Filistin ve Libya kıyıları ile çevrili 

stratejik bir deniz alanıdır (Yaycı, 2012: 2). Süveyş Kanalı vasıtasıyla Avrupa ile Asya arasında 

deniz taşımacılığı ve dolayısyla Doğu-Batı deniz ticaretinin ana güzergahı üzerine yer alan 

Doğu Akdeniz; ulaştırma, ticaret, askeri ve su ve potansiyel zengin enerji kaynakları açısından 

jeostratejik ve jeopolitik önemi haizdir. Doğu Akdeniz; Cebelitarık Boğazı ile Atlas 
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Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz üzerinden Hint Okyanusuna, Ege Denizi ve Türk 

Boğazları üzerinden Karadeniz’e oradan da Rusya’ya ulaşan deniz yollarının kesişim 

noktasında yer alması nedeniyle dünya ticaretinde çok önemli bir konumdadır (Turhan, 2016: 

20-21). 

 

         Akdeniz’de yılda 20.000’den fazla gemi seyir yapmakta, Dünya deniz trafiğinin %30’u, 

petrol taşımacılığının %25’i Akdeniz üzerinden geçmektedir (Canyaş vd., 2013: 113). Doğu 

Akdeniz’de önemli bir dış ticaret merkezi konumunda ve lojistik üs olma potansiyeline sahip 

Mersin ve İskenderun Limanları bulunmaktadır. Mersin Limanı (Uluslararası Liman 

İşletmeciliği A.Ş. (MIP)’nın uluslararası deniz taşımacılığının ana hatları üzerinde bulunması, 

ana aktarma limanı olma potansiyeline sahip olması, geniş bir hinterlanda ve  serbest bölgeye 

sahip olması, İran, Irak gibi Orta Doğu Ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri için transit merkezi 

ve demiryolu, karayolu ve havayolu gibi çok modlu bağlantısının olması nedeniyle Doğu 

Akdeniz'in önemli limanlarından biridir (IMEAK DTO 2017: 176). Doğu Akdeniz Havzasında, 

Türkiye’nin Marmara Bölgesinden sonra İkinci Limanlar bölgesi olan İskenderun limanı 

(LimakPort); özellikle Orta Doğu, Suriye, Adana, Gaziantep, GAP bölgesi, Irak ve İran başta 

olmak üzere önemli ve geniş hinterlanda sahiptir. İskenderun limanı denizyolu ile dünyaya 

Cebelitarık  Boğazı ile Atlas Okyanusundan, Süveyş Kanalı, Kızıl deniz ve Aden Körfezi ile 

Hint Okyanusundan, Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Karadeniz’e açılmaktadır (Ateş, 2014: 

448). Dünya konteyner taşımacılığının yaklaşık % 25’i Akdeniz’den geçmektedir (Ateş, 2014: 

446). Ayrıca, Doğu Akdeniz’de yaklaşık toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil 

petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilmektedir (Ertürk, 2017: 16).  

 

Çalışmannın Birnci Bölümü olan Giriş Bölümünde Avrupa ile Asya arasında deniz 

ticaretinin ana güzergahında olan Doğu Akdeniz‘in ulaştırma, ticaret, askeri ve potansiyel 

zengin enerji kaynakları açısından jeostratejik ve jeopolitik önemi ile uluslararası deniz 

taşımacılığının ana hatları üzerinde bulunan Mersin ve İskenderın Limanlarının kısaca 

öneminden bahsedilmiştir. Çalışmanın İkinci Bölümünde Doğu Akdeniz’de potansiyel 

hidrokarbon rezervleri, Üçüncü Bölümde münhasır ekonomik bölge kavramı, Dördüncü 

Bölümde Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sınırlandırmaları, Beşinci Bölümde 

Doğu Akdeniz’de çıkarılacak doğalgazın muhtemel güzergahları yer almaktadır. Altıncı Bölüm 

Sonuç ve Değerlendirme’de genel bir değerlendirme yapılmış olup, Türkiye’nin Doğu Akdeniz 

Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesindeki milli ve sair iktisadi menfaatlerini 

korunmasına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.  
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Doğu Akdeniz’de hidrokarbon rezervleri, bu bölgeden çıkarılacak doğalgazın muhtemel 

güzergahları, MEB kavramı, Doğu Akdeniz’de kıyıdaş ülkelerin MEB sınırlandırma 

anlaşmalarıincelenmiş olup,bu hususlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış ve önerilerde 

bulunulmuştur.  

 

2. Doğu Akdeniz’de Potansiyel Hidrokarbon Rezervleri 

 

Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil 

petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu tahmin edilmektedir.ABD Jeolojik 

Araştırmalar Merkezi tarafından Nil Delta Havzasında yaklaşık 1.8 milyar varil petrol; 6,3 

trilyon metreküp (223 trilyon kübik feet) doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz rezervinin 

olduğu tahmin edilmektedir (Ertürk, 2017: 16).  

 

2010 yılında ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (United States Geological Survey 

(USGS) tarafından yayımlanan raporda, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve Filistin/İsrail arasında kalan 

ve Levant Havzası olarak isimlendirilen Afrodit bölgesinde 3,45 trilyon metreküp (122 trilyon 

kübik feetlik) doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğunun tahmin edildiği belirtilmektedir 

(Karagöl, 2017: 16; Ratner, 2016: 1). 

 

Sıvılaştırılmış doğalgaz miktarının (LNG) ise 9 milyon m3 ve petrol miktarının ise 3,5 

milyar varil civarında olduğu tahmin edilmektedir..Kıbrıs Adası’nın çevresinde de 8 milyar 

varil olduğu söylenen petrol rezervinin yaklaşık değerinin 400 milyar dolar civarında olduğu 

açıklanmıştır (Ertürk,2017: 16). Tablo 1’de görüldüğü üzere, Doğu Akdeniz’de en büyük 

doğalgaz rezervleri 850 milyar metreküp ile Nil Deltası içerisindeki Zohr daha sonra sırasıyla 

sahası 509 milyar metreküp ile Leviathan, 283 milyar metreküp Tamar ve 198 milyar metreküp 

ile Afrodit Sahası’dır. 

 

Tablo 1: Doğu Akdeniz’de Keşfedilen Doğalgaz Sahaları ve Rezerv Miktarları 

Ülkeler Doğalgaz Sahaları Rezerv Miktarı  
(Milyar Metreküp) 

Keşfedildiği Tarih 

GKRY Afrodit 198 2011 

İsrail Tamar 283 2009 

 Karish 51 2013 

 Mari-B 43 2000 

 Tanin 34 2012 
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 Dalit 14 2009 

 Shimpson 8.5 2012 

 Dolphin 2.25 2011 

 Noa 1.13 1999 

 Leviathan 509 2010 

Filistin Gaza Marine 28.3 2000 

Mısır Zohr 850 2015 

Kaynak: Karagöl ve Özdemir 2017:14. 

 

İsrail, 2013’te Tamar doğalgaz sahasında üretime başlamıştır (Karagöl ve Özdemir, 2017, 

25). Leviathan Sahasında da 2019 yılında üretime başlaması öngörülmüştür. İsrail ayrıca 

EnergeanOil&Gas Group ile Karish ve Tanin sahalarının üretime açılması için bir anlaşma 

imzalamıştır (Karagöl ve Özdemir,2017: 29).  

 

3. Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı 

 

Münhasır Ekonomik Bölge 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi-BMDHS 

(United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)’de düzenlenmiştir (Madde 55- 

75). 1982 tarihli BMDHS 'nin arasında düzenlenen münhasır ekonomik bölge, bir kıyı 

devletinin karasuları esas hattından başlayarak 200 deniz mil genişlikteki deniz alanlarının 

deniz yatağı ve toprak altının ve ayrıca üzerindeki suların canlı olan ve olmayan doğal 

kaynakları üzerinde kıyı devletlerine bazı ekonomik hakların tanınmasını öngören bir 

kavramdır. Bir kıyı devletinin Münhasır Ekonomik Bölge’ye sahip olabilmesi için sözleşmeye 

taraf olmasına gerek olmayıp bunu ilan etmesi yeterlidir (Ece,, 2017: 84). Kıta sahanlığı 

üzerindeki haklar ve yetkiler, münhasır olarak kıyı devletine ait olup, bunlara sahip olmak için 

kıyı devletinin herhangi bir ilan veya işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, kıyı 

devletinin kıta sahanlığı üzerindeki hakları fiilen (ipsofacto) ve başlangıçtan beri (ab initio) 

mevcuttur (DEHUKAM, 2016: 15). 

 

 Münhasır Ekonomik Bölge’de sahildar devletlerin hakları, yetkisi veya yükümlükleri 

BMDHS’nin 56.1. Maddesinde yer almaktadır. Bunlar; deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz 

yataklarında ve bunların toprak altında canlı ve cansız doğal kaynaklarının araştırılması, 

işletilmesi muhafazası ve yönetimi ve ayrıca sudan, akıntılardan ve rüzgarlardan enerji üretimi 

gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlere 

ilişkin egemen hakları içermektedir (BM Ankara Enformasyon Merkezi, 2001). BMDHS’nin 

56.2. Maddesi’de Münhasır Ekonomik Bölge’de sahildar devletin, bahsi geçen sözleşme 
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uyarınca haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, diğer devletlerin haklarını 

ve yükümlülüklerini gerektiği şekilde gözönünde bulunduracak ve sözleşme hükümleriyle 

bağdaşacak biçimde hareket edecektir (BM Ankara Enformasyon Merkezi, 2001:18). Münhasır 

ekonomik bölge üzerinde egemenlik değil, "işlevsel yetkiler" söz konusudur. BMDH’nin 59 

uncu maddesine göre MEB’deki uyuşmazlıkların hakkaniyet prensibi ve tüm uluslararası 

toplum dikkate alınarak çözülmesi gerekmektedir (BM Ankara Enformasyon Merkezi, 2001: 

19) . 

 

4. Doğu  Akdeniz’de Münhasir Ekonomik Bölge Sınırlandırmaları 

  

    Doğu Akdeniz’de sahildar devletler bu bölgedeki potansiyel hidrokarbon enerji kaynaklarını 

araştırmak ve işletmek amacıyla MEB ilanı ve sınırlandırmaları yapmaktadır. Doğu Akdeniz’in 

coğrafi yapısı itibariyle dar olması sahildar ülkelerin deniz yetki alanlarının sınırlarının 

çakışmasına neden olmaktadır. Doğu Akdeniz’de sahildar devletler bu bölgede yer alan diğer 

devletlerle herhangi bir anlaşma yapmadan ve izin almadan MEB’lerini tek taraflı olarak 

etmekte ve ikili antlaşmalar yapmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), KKTC ve 

Türkiye ile anlaşma yoluna gitmeden “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına 21 Mart 2003 tarihinde  200 

mil genişliğinde MEB ilanında bulunmuştur. GKRY 26 Ocak 2007 tarihinde Kıbrıs Adası’nın 

güneyinde 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan ederek, bu sahaları ihale etmiş olup,  12 

numaralı sahaya ait haklar ABD Noble Energy şirketi tarafından alınmıştır  (Ertürk, 2017: 1). 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 30 Ocak 2007’de Kıbrıs Adası'nın deniz alanlarında 

KKTC'nin de hak ve yetkileri bulunmadığını, GKRY’nin Kıbrıs Adası’nın tümünü temsil 

etmediği için GKRY'nin konu ile ilgili çıkardığı yasaların ve yaptığı anlaşınaların Türkiye 

Cumhuriyeti açısından bir hükmü bulunmadığını açıklamıştır (Başeren, 2010: 30). Söz konusu 

sözde sahalardan 5’i Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etmekte, 8’inde ise KKTC’nin de hakkı 

bulunmaktadır (Başeren, 2010: 13). GKRY’nin ihaleye çıktığı Kıbrıs Adası’nın civarındaki 

sözde 4, 5, 6, 7 ve 1 no’lu sahalar Türkiye'nin kıta sahanlığı alanlarıyla çakışmaktadır.  Ayrıca, 

KKTC’nin 22 Eylül 2011 tarihinde deniz yetki alanlarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO)’ya verdiği petrol ve doğalgaz arama ruhsat sahaları söz konusu ruhsat sahalarıyla 

çakışmaktadır (Ertürk, 2017: 20).  

 

Türkiye, 15 Şubat 2012 tarihinde Doğu Akdeniz’dei GKRY’nin ilan ettiği sözde ruhsat 

sahalarının Türkiye’nin kıta sahanlığı alanlarıyla ve ayrıca Kıbrıs Adası’nın güneyinde 

KKTC’nin 22 Eylül 2011 tarihinde TPAO’ya verdiği Kıbrıs Türklerinin ruhsat sahalarıyla da 
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çakıştığı belirtilerek, söz konusu ihaleye ilgi gösterebilecek şirketlerin durumun hassasiyetini 

ve Ada’daki diğer kurucu halk olan Kıbrıs Türklerinin iradesini, eşit ve tabii haklarını da 

dikkate almaları gerekliliğini vurgulanmıştır (Ertürk, 2017: 20-21). Türkiye 21 Eylül 2011’de 

KKTC ile “Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşma” imzalamıştır. 

Ayrıca, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile TPAO arasında 02 Kasım 2011 tarihinde 

“Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşım Sözleşmesi” de imzalanmıştır (Doğru, 2014: 39; 

Ece, 2017: 87).   

 

GKRY ile İsrail 17 Aralık 2010’de ortay hat esasını dikkate alarak MEB sınırlandırma 

anlaşması imzalamıştır (Yaycı, 2012: 17).  GKRY ile Mısır 17 Şubat 2003 tarihinde MEB 

sınırlandırma antlaşması imzalamış ve 2004 yılında bu antlaşmayı Birleşmiş Milletlere tecil 

ettirmiştir (Başeren, 2010: 12). GKRY ile Suriye arasında herhangi bir MEB sınırlandırılması 

anlaşması imzalanmamıştır.Yunanistan; Mısır, Libya ve GKRY ile ortay hat prensibini dikkate 

alarak sınırlandırma anlaşması yapma çalışmaları devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında 

MEB Sınırlandırmasına İlişkin Antlaşma 17 Şubat 2003 tarihinde ortay hat esasına göre 

imzalanmış ve Şubat 2004'de de BM'ye tescil ettirilmiştir (Başeren, 2010: 12). GKRY ile 

Lübnan ortay hat ilkesini esas alarak MEB’nin sınırlandırılmasına ilişkin 17 0cak 2007’de bir 

anlaşma imzalamış olup, Türkiye’nin çabaları sonucunda Lübnan Hükümeti bu anlaşmayı 

onaylamamıştır (Başeren, 2010, 13,25). GKRY’nin 2007’de Mısır ve Lübnan ile çizdiği 

sınırların içerisinde ilan ettiği söz konusu 13 adet hidrokarbon arama ruhsat sahalarından 

bazıları Türkiye’nin kıta sahanlığı sahaları ile çakışmakta olup, Türkiye, 2 Mart 2004 tarihinde 

söz konusu sahalardaki haklarını saklı tuttuğunu belirten notayı BM Genel Sekreterliğine 

bildirmiştir. 20 Ekim 2014 tarihinde son teknolojik donanımlara sahip Barbaros Hayrettin Paşa 

Sismik Araştırma Gemisi Kıbrıs’ın güneyinde sismik araştırmalara başlamış ve sismik veri 

toplama çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Türkiye´nin ilk sondaj gemisi Fatih yaklaşık 12 

bin 200 metre yüksek basınçlı derine ve birden fazla kuleden sondaj yapabilme potansiyeline 

sahip ve çevre dostu olup, Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda çalışmalarına başlamıştır. 

 

Yunanistan; Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis hattını ilgili kıyı kabul ederek GKRY ile 

birlikte ortay hatları esas alıp bunları hakkaniyete uygun hale getirmekten kaçınarak Türkiye’ye 

sadece Antalya Körfezi ile sınırlı çok az bir kıta sahanlığı ve MEB alanı bırakacak şekilde 

hareket etmektedir. Yunanistan’ın Türkiye’nin sınırlandırma bölgesine cepheli sözkonusu kıyı 

şeridini ortadan kaldıran yeni bir kıyı oluşturması mümkün değildir (Ertürk, 2017: 18). Ayrıca, 

İngiltere’nin Kıbrıs adasında Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya adlı iki üssü bulunmakta olup, söz 
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konusu üsler 1960 Kıbrıs Anayasası, Londra ve Zürih Anlaşmalarına göre egemen üs 

statüsündedir. Söz konusu üslerden dolayı İngiltere de kıta sahanlığı ve akabinde MEB’nin ilan 

etmek isteyebilir (Tamçelik, 2011:23).  

 

5. Doğu Akdeniz’de çıkarılacak doğalgazın muhtemel güzergahları 

 

    Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın Avrupa’ya ve dünya piyasalarına ihracına ilişkin 

birçok  proje gündeme gelmekte olup, muhtemel güzergahlar aşağıda verilmektedir: 

 

Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (Eastern Mediterranean Natural Gas Pipeline ((East-

Med)) Projesi ve Türkiye güzergahı söz konusu güzergahların başında gelmektedir. Doğu 

Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi; Kıbrıs açıklarında İsrail ve GKRY’nin faaliyet gösterdiği 

sahalardan çıkarılacak gazın Akdeniz üzerinden Avrupa’ya transferini öngören bu güzergah ile 

gazın önce Girit adasına, oradan da Yunanistan’a iletilmesi ve buradan da Avrupa pazarlarına 

iletilmesi planlanmaktadır (Karagöl, 2017: 47). Söz konusu Projenin büyük bir kısmının denizin 

altından geçirilmesi oldukça  maliyetlidir. Ayrıca, projenin Türkiye’nin Akdeniz’deki münhasır 

deniz yetki alanlarından geçmesi nedeniyle Türkiye’nin izninin alınması gerekli olup, 

Türkiye’nin karşı çıkması durumunda projenin uygulanabilirliği söz konusu değildir( Karagöl, 

2017: 48). İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi Doğu Akdeniz (East-Med) adı verilen 

boru hattının yapımı konusunda 8 Mayıs 2018 tarihinde ön anlaşmaya varmışlardır (Aslan, 

2018:1) .  

  

İsrail-Türkiye Güzegahı; Leviathan sahasından çıkarılacak doğal gazın Kıbrıs üzerinden bir 

boru hattı ile Ceyhan Limanı’na taşınması ve buradan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 

(Trans Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP) ve devamı niteliğindeki Trans Adriyatik 

Doğalgaz Boru Hattı (Trans Adriatic Pipeline, TAP) vasıtasıyla Türkiye’den Yunanistan ve 

İtalya aracılığıyla Avrupa’ya ulaştırılmasıdır (Karagöl, 2017: 57). Doğu Akdeniz’den 

çıkarılacak doğal gazın Türkiye üzerinden geçirilip Avrupa’ya ihraç edilmesi en ekonomik ve 

en güvenli enerji rotası olup, Batı’ya açılmasını sağlayacak en ideal ve güvenli bir enerji rotası 

olarak seçenek olarak öne çıkmaktadır. (Karagöl, 2017: 11).  Ancak İsrail ile Türkiye arasında 

inşa edilecek bir boru hattının GKRY’nin MEB’inden geçirilmesi gerekmekte olup, bu durum 

Türkiye ile GKRY arasında yeni anlaşmazlıklara neden olabilir (Karagöl, 2017: 51) 
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İsrail doğalgazının ihraç edilmesi konusundaki bir diğer alternatif güzergah; İsrail 

MEB’indeki gazın boru hatları aracılığıyla Mısır’ın sahip olduğu sıvılaştırma terminallerine 

taşınması ve buradan pazarlara ulaştırılmasını sağlayacak olan İsrail-Mısır Güzergahı’dır 

(Karagöl, 2017: 52). GKRY-Mısır Güzergahı’nda Afrodit sahasından çıkarılacak doğalgazın 

Mısır’daki sıvılaştırma tesislerine taşınarak doğalgazın burada işlenerek sıvı halde Avrupa 

ülkelerine planlanmaktadır. GKRY, Mısır ile Kıbrıs'tan Mısır'a doğal gaz ihracında kullanılmak 

üzere bir boru hattı inşasını öngören anlaşmayı 19 Ekim 2018’de imzalamıştır  (Dünya 

Gazetesi, 2018: 1). 

 

Doğu Akdeniz doğal gazının dünya pazarlarına ihracatında planlanan bir diğer güzergah ise 

Vasilikos’ta inşa edilecek bir sıvılaştırma tesisi (LNG terminali) ile İsrail ve Kıbrıs 

doğalgazının gemilerle Avrupa’ya taşınmasıdır. Söz konusu proje oldukça maliyetli olması 

nedeniyle avantajlı olarak görülmemektedir. Söz konusu alternatif güzegahlarından biri olan 

Enterkonnekte İletım Hattı Projesi ile rezerv sahibi ülkelerin topraklarından başlayacak bir 

elektrik iletim hattının gaz ihraç edilmesi düşünülen ülkelere ulaştırılması planlanmaktadır. 

Proje kapsamında doğal gaz rezervine  sahip sahildar ülkeler enerji kaynaklarnıı kendi sınırları 

içerisindeki elektrik üretim santrallerinde kullanarak elektrik üretecek olup, doğalgaz yerine 

elektrik ihraç edeceklerdir. Söz konusu Projenin boru hattı inşa edilmesine göre daha az 

maliyetli olduğu öngörülmektedir  (Karagöl, 2017: 53-54) 

 

6.  SONUÇ  

 

 Doğu Akdeniz; Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Kızıl Deniz 

üzerinden Hint Okyanusuna, Ege Denizi ve Türk Boğazları üzerinden Karadeniz’e oradan da 

Rusya’ya ulaşan deniz yollarının kesişim noktasında olduğundan dünya ticaretinde çok önemli 

bir konumda olup, ayrıca ulaştırma, ticaret, askeri ve potansiyel zengin enerji kaynakları 

açısından jeostratejik ve jeopolitik öneme de sahiptir. Mersin ve İskenderun Limanları’nın 

uluslararası deniz taşımacılığının ana hatları üzerinde bulunması, İran, Irak gibi Orta Doğu 

ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri için transit merkezi ve demiryolu, karayolu ve havayolu 

gibi çok modlu bağlantısının olması Doğu Akdeniz'in önemini arttırmaktadır.  

 

  1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre Münhasır Ekonomik Bölge’de 

sahildar devletin, MEB’deki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, diğer 

devletlerin haklarını ve yükümlülüklerini gerektiği şekilde gözönünde bulundurması, 
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hakkaniyet ilkelerine göre yapması ve Sözleşme hükümleriyle bağdaşacak biçimde hareket 

etmesi  gerekmektedir. Doğu Akdeniz’e sahildar devletler bu bölgede yer alan diğer devletlerle 

herhangi bir anlaşma yapmadan ve izin almadan MEB’lerini tek taraflı olarak etmekte ve ikili 

deniz yetki alanlarını sınırlandırma antlaşmaları yapmaktadır. GKRY, Türkiye ve KKTC ile 

anlaşma yoluna gitmeden, KKTC halkının haklarını dikkate almadan “Kıbrıs Cumhuriyeti” 

adına MEB ilanında bulunmuş olup, 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan ederek, bu sahaları 

ihale etmiştir. Doğu Akdeniz’de yer alan kıyıdaş ülkelerin sınırlarının çakışması nedeniyle 

ihtilaflar yaşanmaktadır. GKRY’nin ihaleye çıktığı sözde 4, 5, 6, 7 ve 1 No’lu sahalar 

Türkiye'nin kıta sahanlığı alanlarıyla çakışmaktadır. Türkiye, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de 

sahildar devletlerle imzaladığı kıta sahanlığı/ ve MEB deniz yetki alanları sınırlandırma 

anlaşmalarının geçersiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmiştir. Yunanistan; ise 

Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis hattını ilgili kıyı kabul ederek MEB sınırlandırması yapmak 

istemektedir.  

 

 Doğu Akdeniz’e sahildar ülkelerin Münhasır Ekonomik Bölge’ye ilişkin anlaşmaları 

imzalarken bu bölgedeki sahildar diğer ülkelere bildirimde bulunması, izin alması, diğer 

sahildar ülkelerin deniz yetki alanlarını daraltmaması, diğer sahildar ülkelerin ve halklarının 

haklarını ihlal etmemesi ve deniz yetki alanları sınırlandırmalarını uluslararası hukuk dikkate 

alınarak hakkaniyet ilkesine göre yapması gerekmektedir. Doğu Akdeniz’de enerji 

kaynaklarının paylaşımı konusunda mücadelenin önümüzdeki dönemde daha da artması 

beklenmektedir.  

 

  Türkiye’nin, Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölgesindeki milli ve sair iktisadi 

menfaatlerini korumak amacıyla bu bölgede deniz ticareti ve enerji politikalarımıza ilişkin 

amaç ve hedeflerini belirlenmesinin, stratejiler geliştirilmesinin ve hayata geçirmesinin önemli 

olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, Mersin Limanı’nın hub liman konumuna 

getirilmesinin; Mersin ve İskenderun’nun lojistik üs konumuna getirilmesinin; Doğu 

Akdeniz’in ana ticaret yolları üzerinde olması ve bölgedeki konjonktürel gelişmeler nedeniyle 

Doğu Akdeniz’de tersaneler yapılmasının; Doğu Akdeniz’de MEB İlanı ve MEB ilanına ilişkin 

iç hukukta düzenlemeler yapılmasının;  Doğu Akdeniz’in deniz yetki alanlarını gösteren 

haritalar, teknik veriler ve buna ilişkin dokumanlar gibi gerekli alt yapıların hazırlanmasının, 

sahildar devletlerle işbirliğinin geliştirilmesi ve deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları 

yapılmasının; "Münhasır Ekonomik Bölge Kanunu"nu çıkarılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 
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Ayrıca, Türkiye’nin barışçıl politikasını sürdürmesinin; KKTC ile stratejik işbirliğini 

geliştirilmesinin; uluslararası daha etkin lobi çalışması yapılmasının; hidrokarbon arama 

faaliyetlerine devam edilmesinin; KKTC’de deniz, kara ve hava “egemen üs” kurulrmasının; 

Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazın en az maliyetli ve etkin yolu olan Türkiye üzerinden 

boru hatlarıyla taşınmasına ilişkin stratejiler geliştirilmesinin ve buna ilişkin teknik ve hukuki 

altyapısının hazırlanmasının; TPAO’nın yeniden yapılandırılarak rekabet gücünün 

arttırılmasının ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile birleştirilmesinin; 

üniversiteler ile işbirliği kurarak “Doğu Akdeniz Enerji Araştırma Merkezi” ve “Doğu Akdeniz 

Stratejik Araştırmalar Merkezi” kurulmasının; bölgernin enerji hub’ı konumuna getirilmesine 

ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulamaya konulmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 

stratejik konumunu daha da güçlendireceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Makalede Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde Kurban bayramı ile ilgili  gelenekler 

araştırılıyor. Tüm müslümanların bayramı olan Kurban, barış, adalet, insanları bir araya getirme 

bayramı olduğu kadar, aynı zamanda çok enteresan gelenek ve ayinleri ile unutulmaz ulusal 

bayramlarımızdandır. 

Diğer müslüman ülkelerde olduğu gibi, Azerbaycan'ın tüm bölgelerinde de geleneksel 

olarak önceden hazırlanmış kurbanlıklar kesiliyor. Dedelerimizin, babalarımızın ruhları 

anılıyor.  

Araştırma gösteriyor ki, bu bayram ecdat kültüne saygının önemli göstergesidir. 

Makalede dikkat çeken hususlardan biri de budur. Bununla birlikte makalede Azerbaycan'ın 

kuzeyinde (Zagatala bölgesi esası üzerinde) yaşayan enteresan ve rengarenk geleneklerimiz 

diğer bölgelerimizde karşılıklı, özellikle de bayram öncesi ve bayram günleri yapılan törenler 

araştırılıyor. Burada yapılan törenler Kurban bayramının hem İslamdan önceki dünya 

görüşüyle, aynı zamanda İslamla alakalı olduğunu doğruluyor. 

Anahtar kelimeler: Kurban bayramı, gelenek, inanç, Kuzey bölgesi, kosa, hümanizm, 

beşeri değerler. 

 

Gurban Holiday Traditions in Azerbaijan (based on the materials of Nothern region)  
 

ABSTRACT 

 

Gurban Holiday traditions in Nothern region of Azerbaijan were investigated in the article. 

Being common muslum holiday Gurban is a holiday of peace and brings people together and it 

is also our memorable holiday with interesting customs. As in other muslum countries sacrifices 

are made in all regions of Azerbaijan. Spirits of forefathers are being commemorated. As to this 

investigation it is also the main indicator of respect to anchesters. This is one of the main issues 
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in the article. Article is based on the Nothern region of Azerbaijan(Zagatala). Interesting and 

colorful traditions, especially before holiday and in holiday  traditions are being investigated in 

comparison with the other regions. Rituals acted here confirm relation of Gurban holiday with 

islam and before islamic outlook 

Key words: Gurban holiday, number, kult, nothern region,humanizm, human value, 

kosa, novruz  

 

 

Giriş  

Konunun belirlenmesi: Kutsal bayramlardan olan, insanları bir araya toplayarak sevgi, 

barış, adalet, hümanizm insanseverlik, başkasının derdine acıma gibi insani değerleri 

sevdirmek,  onların arasında refah, barış yaratan Kurban bayramı tüm müslümanların bayramı 

olmasıyla beraber, hem de insanların, özellikle simsar ve akrabaların birbirlerini anma, 

hatırlama bayramıdır.  

Bu bayrama sosyal konseptten bakıldığında bayramın esas görevi toplumda sosyal-

manevi, psikolojik uyumu dengelemek, iyimser bir ruh yaratmak, eski ulusal değerlerimizi 

korumakla, geleceğe olan güveni daha da arttırmaktır. Bu bayramın İslam dininden geldiği ve 

Allah'ın kendi elçisine oğlu İsmail'i kurban etmesini buyurduğunu ve sonuçta onun yerine 

kurbanlık bir koç göndermesi malumdur.  

Biz burada genellikle Kurban bayramının Azerbaycan'ın dağlık bölgelerinde yaşayan ve 

bugüne kadar korunan bazı geleneklerini araştıracağız. Bu gelenekler, kurbanverme motifi 

Kurban bayramının daha eski düşünceye bağlı olduğunu doğruluyor. 

Çalışmanın amacı: Kurban bayramı yüzyıllar boyunca tüm müslüman ülkelerde büyük 

coşkuyla karşılandığı gibi ülkemizde de her zaman büyük ilgi, istek ve arzu ile karşılanan kutsal 

bayram olarak kabul ediliyor. Yalnız Sovyetler döneminde Kurban bayramının kutlanması için 

bazı yasaklar vardı.  

Bu araştırmada genel amacımız Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde Kurban bayramı ile 

ilgili yaşayan farklı ve enteresan gelenek ve inançları tanıtmaktır. Daha çok dede-baba ruhu ile 

bağlı olan, doğanın uyanışını gösteren bahar bayramının bazı unsurlarını kendinde yansıtan 

mevcut gelenekler Kurban bayramının tarihini daha eski zamanlara bağlıyor.   

   Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Kurban bayramı gelenekleri – yani, 

bayramın önceki gecesi (ulu gecesi) ve bayram günü dedelerimizin, atalarımızın ruhuna sayğı 

amacıyla pişirilen yemeğe tuz atmak, kapıları açık bırakmak ve başka bu gibi gelenekler bir 

çok müslüman ülkeleriyle özdeşlik oluşturuyor.  
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Mitolojik düşünceye göre, ölenlerin ruhları bayram günlerinde emanet bıraktıkları 

evlerine geliyorlar. Eğer o gün evde güzel sözler konuşulmazsa, bayram ruhu olmazsa, 

merhumun ruhuna sevap olsun diye tencereye tuz atılmazsa, onların ruhları inciyib gider ve 

beddua ederler. Bu, tabii ki, atalarımızın ruhuna saygının, sevginin  ve eski geleneğe duyulan 

bağlılığın bir tezahürüdür.  

Eskilerden bugüne muhavize edilip saklanan geleneğe gençlerimiz de çok büyük 

saygıyla yanaşır, tarihi kökümüzü, milli manevi değerlerimizi her zaman korur ve gelecek 

kuşaklara iletirler ki, gelenek ve göreneklerimiz unutulmasın. Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde 

bulunan Zagatala'nın Gımır köyünde eskilerden bu güne kadar genellikle kutsal evliyaların 

velilerin adına olan yedi eski ziyaretgâhı gezmek, kesilmiş kurbanı yedi kapıya dağıtmak adeti 

pek tabii ki yedi rakamının sakrallığı ile ilgilidir. 

Kutsal sayılan iki, üç, yedi rakamlarının artık Tören folklorunda tutduğu rolu malumdur. 

Tahmin edilebilir ki, bu rakamların yalnız Nevruz, Kurban bayramlarında bir çok ayinlerin 

adıyla beraber çekilmesi, onların arasında esas gösterici olması, bu sayların zaman-mekan 

taşıyıcısı, antik çağda insanlığın önemli bir ünsürünü bildirmekle ilgilidir.  

Böyle diyebiliriz ki, Azerbaycan'ın kuzey bölgesi olan Zagatala'da farklı biçimlerde 

düzenlenen Kurban Bayramı iki kaynakdan yararlanır. Birincisi, dini ayinlerle zengin İslami 

kaynaklardan, diğeri ise İslam öncesi eski düşünceden. 

Azerbaycan'ın kuzey bölgesine ait, özellikle Zagatala'nın ayrı ayrı köylerinde Kurban 

bayramına bir gün kala sabah erkenden her evde yaşlı nenelerimiz dudakaltı, türküler 

söyleyerek yumurta renkler, annelerimiz tatlı tedariki görüyorlar.  

Öğlen çocuklar guruplara bölünerek (kızlı, oğlanlı) ellerinde kumaştan hazırlanmış 

poşete tutarak kapıdan kapıya (evden eve) gezer, bayramlıklarını alarlar. Her kes çocukların 

tatlı, noğul payını verer ve güleryüzle yolçu ederler. Pay alan çocuklar da “Allah kabul eylesin” 

derler.  

Zagatala'nın Muhah köyünde o gün çocuklu-büyüklü herkes neşeli bir ruhla üstüne zer-

zibalı, taze elbise giyerek akrabaların, komşuların evine bayram kutlamalarına gidiyor. Bayram 

vesilesiyle birbirlerini kutluyor, “Bayramın mübarek olsun” (Bayramın kutlu olsun) diyorlar. 

Adete göre o gün herkesin evinde öyle yüksek misafirperverlik ve cömertlik ortamı oluyor ki, 

misafir gelen her kes bayram yemeklerinden tatmadan sofradan kalkamazlar. Ev sahipleri gelen 

misafirleri daha çok sezondan asılı olarak bir çok yemeklerle ağırlıyorlar. Bu yemeklerden en 

önemlisi bir kaç türde hazırlanan pilav – küçük fasulyeli pilav, kabaklı pilav, sütlü pilav, 

dereotulu pilav, tosar ekmeği, yaprak sarması, buhar mantısı, tavuk çorbası, güneşin yerdeki 

sembolü gibi kabul edilen mahara gibi çok lezzetli yemekler yapıyorlar. 
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“Şu bizim Gımır köyünde bayram kendine has adetlerle seçiliyor. Bayramın önceki 

günü bayram paylarını toplayan çocuklar hava karalınca, koyun-kuzu otlaktan dönünce ufak-

ufak evlerine dönüyor, erkek çocukları (bazen de kızlar) kadın elbiseleri giyerek yüzlerine 

maskeler takıp, ya da kömür sürterek ellerinde büyük bir çomakla evden-eve kapı-kapı 

geziyorlar. Bu kosalar gitdikleri yerde seslerini değişiyorlar ki, onları hiç kimse tanıyamasın.  

Bu bayramın esas göstergelerinden birisi de türlü-türlü renklerle boyadılan 

yumurtalardır. O yüzden kosalar da gitdikleri evlerden daha çok yumurta isterler. Eğer her 

hangi bir evde onlara verilecek renkli yumurta olmazsa, o zaman kosalar şöyle okurlar: 

Allahu ekber yumurta ver, 

Vermezsen teyzenin kızını ver. 

ve ya 

Kim yumurta verirse barışırım, 

Kim vermezse küserim, 

Ona beddua ederim16. 

Bu bayramda maskenin yeri və rolu büyüktür. Gençlerin maske giyerek kendilerini 

tanınmayacak görkeme salmaları mitolojik bakış açısından, tabi ki, ritüel yerinde bulunan kötü 

kuvvetlerin, kötü ruhların şerrinden, hatasından korunmakla alakalıdır. Folklorşünas 

araştırmacı Sefa Karayev doğru olarak söylüyor ki, ritüel zamanı maske giyinmeni nedenini 

gerçek dünya tehlikesinden korunmak ve mitolojik varıklarla ilişkileri ayarlamakla ilgilidir17.  

Kurban bayramında da gençlerin maske giyerek ayin icra etmeleri doğrudan korunmak 

isteği ile alakalıdır. Yumurta hayatın, yaşamın başlangıç semboli gibi izah ediliyor.  

Diğer taraftan biz bu Kurban bayramı geleneğinin benzerine Türkiye’nin bazı 

bölgelerinde de rastlıyoruz. Örneğin, Konya’nın Kadıhisar bölgesinde “Kız kaçırma” oyunu adı 

ile bilinen halk oyunu düğünlerde kına töreni için kız evine giderken oynanılıyor.  

Burada da aynen iki adam kadın libası giyerek yüzlerine boya sürüyor ellerine çomak 

alarak tören mekanında kızları koruyorlar18.  

                                                 
16 Mensimova Zümrüt. Zagatala folklor örnekleri. I cilt, 2017, 504 s, s. 22 
17 Sefa Karayev. Mitolojik kaos: yapısı ve şiiriyyeti. Bakü, “İlim ve tahsil” yayın evi, 2016, 

220 s.136 

18 Gönen S.Türk kültüründe kız kaçırarak evliligin köy seyrilik oyunlarındakı izleri. 

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/507/497)  
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Araştırmacı Muhammet Dadaşzade ise bayramlarda yumurta sunulmasını evin sahibine 

ve aile üyelerine sağlık dilemekle bağlıyor. Çünkü yumurta yaşamın kaynağı ve canlıların 

yaranması sembolü olarak kabul edilmiştir19. Burada ecdat kültüne tapınmaya da rastlanıyor.  

Şakacı kızlar, gelinler kendilerini tanınmaz görkeme salıyor, yalnız bayram 

hediyyelerini aldıktan sonra kim olduklarını söylüyorlar. 

Genellikle, şakacı kızlar, gelinler kendilerini tanınmaz görkeme salarak paylarını alınca 

kim olduklarını söylüyorlar. O gün kosalar hep birlikte köyün en şakacı adamının evine 

gidiyorlar. Adam uyanıksa onunla güzel sohbetler ederler, espriler yaparlar. Uyuyorsa da 

uyandırmak için halıya büküp yattığı yerden dışarıya çekiyorlar.  

Burada dikkatimizi çeken ana nokta bayramın önceki gecesi (bazen arafa akşamı da 

diyorlar) gün batımına yakın küçük çocukların sokaklardan çekilerek evlerine gitmeleri, onların 

yerine kendilerini tanınmaz kılığa salarak bameze hareketlerle gruplar halinde evlere giden 

yeniyetme gençlerin gelmesidir. Bu gençlerin sıra dışı hareketleriyle, oyunlarıyla insanların 

keyfini açmaları bu adetin daha eski düşüncenin ürünü olduğunu açıklıyor.  

Günümüzde de yapılan bu gelenek şöyle açıklana bilir: Bayram günü hem de 

dedelerimizin, atalarımızın ruhunu anma, sayğı günüdür. O gün evlere gelen yakınların 

ruhlarıyla beraber, tören yerinde kötü niyetli güçler de toplanıyor, – diyorlar. Bu güçler insanları 

etkilemeye, onları iyi düşüncelerden mahrum etmeye çalışıyorlar. Gençlerin tam karanlık 

olunca desteler halinde sokaklara çıkmaları, seslerini değiştirerek konuşmaları, demir eşyaları 

bir-birine vurmaları doğrudan kötü güçleri ve cinleri ritüel yerinden uzaklaştırmak anlamına 

hizmet ediyor.  

Tüm bu gibi çeşitli özellikler kosaları belli ayinler, törenler geçiren ruhlarla magik temas 

kuran gamşamanlara yaklaştırıyor. Bu ritüel ayinlerin şamanlarla ilişkisine fikrimizi kanıtlamak 

için Nizami Halilovun araştırmasına dikkat yetirelim: Ona göre, kılık değiştırmekle (at, geyik, 

ve başka kılıklara girerek) güya ruhlar alemine yolculuk eden şer ve hayır ruhlar ile iletişime 

giren şamanlar, kendilerini coşkulu, tutkulu adam olarak gösteriyorlar. Onlar kendi dansları ile 

hipnoz, çeşitli fokuslar, kendinden çıkarma derecesine düşürüyor, uydurma hareketleriyle 

(okumak, oynamak, zıplamak) sinirli halde bayılan ruhani olarak kendilerini gösteriyorlar20.  

Kurban bayramının önceki gecesi düzenlenen törende kosalar şamanlara benzer 

hareketler ediyorlar. Onlar tören yerinden kötü ruhları kovmakla beraber, hem de insanları 

eylendiriyor, güldürüyor, kederden uzaklaştırıyor, kötü güçlerden korumağa çalışıyorlar. Onlar 

                                                 
19 Dadaşzade M. Azerbaycan halkının  orta asr manevi medeniyeti (tarihi etnografik araştırma) Bakü, İlim 

yayınevi, 1985, sf. 117 
20 Halilov Nizami. Ozan sanatının teşekkülü. Bakü. Bakü Devlet Üniversitesinin yayınevi, 2003, s. 37-38 
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kılık değiştirerek, kendilerini tanınmaz hale getirerek sanki hem kendilerini, hem de ev 

sahiplerini korumuş oluyorlar. Şamanların sıra dışı hareketlerine kaos ve uzay konseptinden 

yanaşmış, folklorşünas alim Seyfeddin Rızasoy yazıyor ki, kaos ölüler dünyasıdır. Buraya 

ölmeden önce gelmek mümkün değildir. Kaosa canlı statüsünde atlayan şaman kahramanlar 

ritüel olümle kılıkdeğişme // dönüşüm ile şu dünyaya geçiyorlar21. 

Kurban bayramında gezen her bir çetenın kendi başkanı olur. Grubun katılımcıları 

genellikle onların yönetimleriyle hareket ediyorlar. Fikrimizi daha da esaslandırmak için 

folklorşünas, akademisyen Azat Nebiyevin fikirlerine dikkat çekmek istiyorum: "Şaman oyun 

gösteren profesyonel, taklitçi, bedruhları kovan, hayır ruhları çağıran oyuncudur”22.  

Kurban bayramı günü desteler halinde kosa gezmek adeti zamanla belli tranformasiyaya 

uğramağına rağmen, esas mahiyetini koruyup saklamıştır.  

Selaheddin Bekki “Türk mitolojisinde Kurban” adlı makalesinde yazıyor:  “Kurban 

kesme eylemi İslam dininin doğuşundan çok önceki çağlara kadar uzanır. Çok eski tabiat 

dinleri ile Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hint, Çin, İran ve İbrani dinlerinde yılın belli 

aylarında dinî törenlerle kurban sunma, bayram yapma geleneği vardır. Ancak insanlık 

tarihinde en fazla şöhret bulan kurban olayı Hz. İbrahim'inkidir23”.  

İkinci bir özellik de bayram günü ellikle yığılarak mabete gitmek, toplanan tatlıları 

insanlara dağıtmaktır. Burada dikkat çeken başlıca nokta kimsesizlere yardım etmek, aç 

insanları bayram sofrasına davet ederek karınlarını doyurmaktır. 

Azerbaycan'ın kuzey bölgesi olan Zaģatalanın Ģımır, Bazar, Çobankol köylerinde 

Kurban bayramı günü sabahdan büyük-kiçik hep beraber ellerinde çeşitli tatlılar – pirinç 

helvası, ceviz helvası, tatlı ekmek ve diğer tatlılarla mabetlere gidiyorlar.   

Zagatala'nın Ģimir köyünde yedi büyük ziyaretkah (mabet) var. Her kes birlikte kendi 

akrabasının mezarını ziyaret ederek onlara dua okuduktan sonra sıra ile boş yerde, otlukta 

oturuyorlar. Ahalinin getirdiyi tatlılar önce bir yere toplanır sonra ise karıştırılarak oturanlara 

dağıtılır ve ölenlerin ruhuna ihsan olsun diyorlar.   

O gün herkes yaşadığı evin kapılarını açık bırakıyor ki, geziye çıkan ruhlar kapıyı kapalı 

görerek küserek getmesinler.  

Sabah erkenden kurban kesilir ve yedi ihtiyacı olan eve dağıtılır. Bu bayrama kadar 

rahmetli olmuş insanların yakınlarını ziyaret ediyor, Kara bayramına (bayram öncesi rahmetli 

                                                 
21 Rzasoy S. Oğuz mifologiyası ((yöntem, yapı, rekonstrüksiyon). Bakü: “Nurlan” yayınevi, 2009, 363 s., sf. 

360 
22 Nebiyev Azat. Azerbaycan halk edebiyatı, Bakü: “Turan” yayınevi, 2002, 516 s. 
23 Selaheddin Bekki. “Türk mitolojisinde Kurban”/http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIMsalahaddin_Bek-

ki_kurban.pdf (14.10.2018,  21:05) 

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIMsalahaddin_Bekki_kurban.pdf
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIMsalahaddin_Bekki_kurban.pdf
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olan birisinin adına Kara bayram, yani siyah bayram denilen bir tören düzenleniyor. Bu törenin 

yapılmasında amac rahmetlinin aile fertlerini, yakınlarını yastan, matemden çıkarmaktır) 

katılırlar.  

Zagatalanın Muȟaȟ, Zeyem, Eliabat köylerinde ise farklı özellikler var. Bayramın 

önceki günü yalnız erkekler kabristana gider ve Kuran okuturlar. Bayram günü ise kadınlar 

pişirdikleri yiyeceklerden alıp mezarlığa gider ve oradaca sadaka gibi paylarlar. Onlardan pay 

alan her kes de "Allah kabul eylesin" diyor.  

Muȟaȟ köyünde bayram günü evlerde annelerimiz ve ninelerimiz özel tedarük görüyor, 

milli yemeklerimizden pişiyor ve “bayramın kutlu olsun”a gelen misafirleri ağırlarlar. Her kes 

taze kıyafetler giyor ve büyükleri, yaşlıları ziyaret ediyorlar.   

Ecdat kültüne tapınma Kurban töreni ritüelinde kendini bazı ayinlerde, adetlerde, 

inanclarda kanıtlıyor. Azerbaycan halkını her zaman var eden, ayakta tutan atalarımızdan gelen 

milli manevi değerleri koruma yeteneğimiz, halk bayramları ile ilgili ayinleri yaşata bilmemiz 

manevi gücümüz ve içten gelen en samimi sevgiyle bağlıdır. Bir etnosun, köklü kültürün varlığı 

bu halkın tarihte her zaman yaşaması ve yaşayacağı demektir. 

Kurban Bayramı'nda yapılan ayinlerden anlaşılıyor ki, bu adetle Nevruz bayramı 

adetleri arasında kesin bir bağlantı vardır.  

Kuzey bölgesi geleneklerine dikkat edersek görürüz ki, ellerine ağaç parçasından 

hazırlanmış çomak almak, sesleri değiştirmek ve şaka hareketler ederek insanları eğlendirerek 

kosa kılığında gezmek Nevruz Bayramı törenlerinde de vardır.  

Söylediklerimize açıklık getirmek için Nevruz bayramında gerçekleştirilen bazı 

geleneklere göz atalım:  

Nevruz geleneklerine göre Zagatala'nın ayrı-ayrı köylerinde bayram öncesi genç kızlar 

kendi aralarında üç il arka-arkaya kendi mahallelerinde dilek töreni yapıyorlar.  

Törene davet edilen genç kızlar yedi çeşitte milli yemekler – citter, maȟara, tosar 

ekmeği, kabaklı pilav, cincar girsi, kabak gözlemesi pişiriyorlar. Bu festival 4 etapta 

gerçekleştirilir.  

Önce kızlar sofra işlerine bakıyorlar. Çocuklar ise büyüklerin talimatları ile hareket 

ediyor, iş yapıyorlar. Günün ikinci yarısında kızlar ve oğlanlar gurup halinde yakınlardaki otluk 

araziye ve yahut bahçelere gidiyor, yüksek ceviz ağaçlarından birinden salıncak asarak 

sallanıyorlar.  

Orada ilk sevgilerini bulur ve severler. Orda gençler ilk sevgilerini bulur ve severler. 

Gün batınca Nevruz partisi yapılan mahallede müzisyenler için çadırlar kuruyorlar.  
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Şenliğin tatlı, unutulmaz kısımı da budur. Geleneksel olarak, müzisyenlerle beraber 

halkın büyük rağbetini kazanmış ozanlar da davet olunuyorlar. Müzisyenler şenliğin güzel 

yerinde sözü ozanlara veriyorlar. Ortaya çıkan her kes adete göre yedi oyun havası oynamadan 

(milli dans) meydanı terk edemezler. Daha sonra aniden şenliğe kadın kıyafeti giymiş, üzleri 

maskelenmiş, kosalar geliyorlar. 

Tuhaf dansları, hareketleri ile şamanları hatırladan maskeli adamlar şenliğe toplaşan 

insanları eğlendirmeye çalışıyorlar. 

 Nevruz bayramını yapan her kes o akşam niyet edip mahallede ateş yakar. Başda kadın 

elbisesi giymiş kosalar çomaklarla yaptıkları garip hareketleriyle alevin üzerinden atlıyorlar. 

Nevruz bayramını eski düşünceyle, doğanın uyanışıyla, Zerdüştlükle, şamanlıkla, İslamla 

bağlayan bilim adamlarımız çoktur.  

Azerbaycan'ın tüm bölgelerinde Nevruz bayramı baharın ve kışın göstergesi olan kosa 

ve kelin dansları, şakacı hareketleri ile akıllarda kalıyor. Türkiye'de, özellikle Anadolu'da 

Nevruz bayramının sembolü sayılan “Kel ve Kösa” ile karşılaştırmalı bir oyunlar vardır ki, buna 

“Hacavat ve Karagöz” diyorlar. Tıpkı "Kel ve Kosa"daki gibi, bu oyunda da, karşı taraflar bir-

birlerini sorguluyor, konuşmalarıyla çevredeki insanları eğlendiryorlar. 

Burada dikkatimizi çeken ana nokta, her iki bayramda kosaların farklı ritüellerde 

katılmalarıdır.  

Düşünüyoruz ki, Kurban bayramı törenlerinin bu özelliklerini temamen dini bayramdır 

diyerek yalnız İslam'a bağlamamız doğru değildir. Kurban bayramında kösanın gezmesi, 

yumurta isteme adeti muhtemelen eski dünyagörüşe bağlı olan Nevruz bayramı elementlerinin 

dönüşümü ile alakalı oluşmuştur. 

İlginç hususlardan biri de bayram günü Kurban kesme özelliğidir. Tüm müslüman 

ülkelerinde bir adet var. Kurban temiz olmalı, özel süslenmeli, boynundan ya çıngırak, yahut 

da bant bağlanmalı ki, seçilsin. Bazı yerlerde kırmızı kumaş da bağlıyorlar. Azerbaycan'ın 

Lenkâran bölgesinin Bileser köyünden Kerimova Şaycan adlı şahısın dediğine göre, burada 

bayramlığa ayrılmış hayvan erkenden güneşin ilk ışığı yere değmemiş kesilmeli, kurbanlık 

hayvanı hangi bıçakla kesmek gerekiyorsa o bıçağa önceki günden köyün imamı tarafından dua 

okunması gerekiyor. Bunlar çok tabii ki, sırf İslam'dan gelen özelliklerdir24. 

Burada dikkat çeken nokta, kurban vermenin eski düşünceyle bağlılığı konusudur. 

Dünyanın yaratılmasından bu yana insanlar doğal fenomenler karşısında aciz kaldıklarından 

bazı insanları sırayla feda eder, kurban verirdiler. M.Dadaşzade yaptığı araştırmalarda şöyle 

                                                 
24 Kerimova Şaycan Musa kızı. 1924-2012, Lënkëran rayon Bileser köyü. 
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diyor: “Kurban bayramında her bir müslüman ailesi kendi gücüne göre Kurban keser. Kurbanın 

belli kısmı dağıtılmalıdır. Bu bayramda, pazarlar, yollar süslenir, her taraf ışıklarla süslenirdi. 

O gün insanlar şenlik ediyor, çalıp oynuyorlar25.  

Bu geleneği biz mitolojimizden başlamış rivayet ve efsanelerimize, masallarımıza gibi 

takip edebiliriz. Azerbaycan masallarında rivayet ve efsanelerde Dede Korkut destanında da 

kurbanvermeyle bağlı zamanın taleplerine uygun şekilde bir çok transformasiya (dönüşüm) 

edilmiş metinlere rastlanmaktadır. 

Araştırmacı Sevinc Aliyeva kendi araştırmasında doğru olarak kurban vermeni 

Azerbaycan halkı arasında buğun çok güncel olan sosyo-kültürel davranış biçimlerinden biri 

olduğunu düşünüyor. Bu açıdan Azerbaycan folklorunda kurbanverme motivinin ritüel-

mitolojik semantikasının araştırılması sorunu önce tören folkloru düzleminde incelemeye önem 

verir. Öte yandan, kurbanverme aynı zamanda folklor çizgilerinin çok yaygın bir motividir.  

Özellikle antik Oğuz destanlarında, aynı zamanda, efsane ve masallarda 

kurbanvermenin sürekli bir süjet hadisesi olduğuna da rastlıyoruz. Öte yandan, her iki bayramda 

kosaların ağaçtan yapılmış çomaklarla dolaşmaları, ecdat kültünün göstergesi olan eski arkaik-

mitolojik görüşlerle ilgili ağaç pirleri ile yaranan ocaklar da bunlarla sırf ilgilidir. 

Kurbanverme törenlerine sadece masallarda değil,  efsane ve rivayetlerimizde  de rast-

lıyoruz. Araştırmacı Sevinc Aliyeva belirtiyor ki, antik çağlardan gelen bu gelenek tarihin 

çeşitli dönemlerinde tranformasiya etmiş çeşitli paradigmalarda kendini göstermiştir26. 

Kurban bayramında konseptine bağlamda yanaşdıkda kurban verme  aracılığıyla 

insanların birbirlerine yaklaşmaları, daha da  sıcak olmaları, birleşme, yakınlaşma anlamına 

tapınıyor. Burada dedelerin ruhuna saygı, kaygı, ibadet noktaları da kendini dolğun şekilde 

gösterir. Eskilerden, atalarımızdan kalan bu geleneği yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak 

azerbaycanlığımıza,  türklüğümüze hizmet eden faktör olarak anlaşılır.  

Eski düşünceye bağlı kurban verme Azerbaycan'ın farklı bölgelerindeki ağaç, taş, 

pirlerinde belirli niyetle bağlantılı olarak kesilir. Kimisi evladı için, kimisi dualarının kabul 

edildiği için kurban kesiyor. Hatta bir çok bölgelerimizde bazı evliyanın, seyyidin, adına bağlı 

ziyaretgâhlarımızda onların mezarının üzerinde biten ağacların dallarına kırmızıdan bant, 

kurdele, ip bağlıyorlar, vücutlarının ağrıyan yerlerine mezar üzerinden taş, toprak sürer, bazen 

de kendilerini ağaca sürer, dilek tutar, kurbanlar keserler. 

                                                 
25 Dadaşzade M. Azerbaycan halkının orta asr manevi medeniyeti (tarihi etnografik araştırma) Bakü: “Elm”, 

yayınevi, 1985, sf. 73 
26 Sevinç Eliyeva. Folklorda kurbanverme motivi probleminin nezeri-metodoloji ve ritual-mitoloji ësasla-

rı. http://genderi.org/azerbaycan-milli-elmler-akademiyasi-folklor-institutu-dede-ģor.html?page=16   

(14.10.2018,  21:30) 

http://genderi.org/azerbaycan-milli-elmler-akademiyasi-folklor-institutu-dede-ģor.html?page=16
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Bu törenin esasında ağaç kültü duruyor. Bütün bunlar aynı zamanda ecdad kültüne 

ibadetin tezahürüdür. Araştırmalarda biz ağacı - dünya modeli rolünde ve Ağacı - ecdad  

rolünde görüyoruz. Her iki işlev birbiriyle bağlantılıdır. Ağacın dünya modeli işlevini yerine 

getirmesi mitoloji kosmogoniyada – dünyayaratmada  varlığı demektir. Bu da onun ecdad 

işlevini gerçekleştirir. Araştırma gösteriyor ki, Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde olan çok 

sayıda ziyaret yerleri var ki, Kurbanverme bu mekanlar için esaslıdır. Bu mekanlardaki 

kurbanverme kendi antik ritüel-mitolojik semantikası Bakümından eski ecdad kultları hakkında 

tesevvurlerle ilişkilidir. Burada, aynı zamanda halk arasında bayramla bağlı oluşan ("yaşlı 

bayan Kurban bayramında kesilen hayvanın kılından ateşe atıb yakarsa yağmur keser diyorlar) 

bir çok inançlar da araştırılacaktır. 

Sadece Kurban bayramında kesilen hayvan kılının nedeni, çok tabii ki, ilkin hayal 

gücüyle bağlantılıdır. Ağaç ve taş pirleri ile bağlı kurban vermede ağaç ve taş ilkin ecdat 

hakkında mitolojik hayal güçlerini kendinde tutuyor. 

"Oğuznameler” kurban vermenin arkaik şekilleri ile zengindir. Masallarda kurban 

vermenin izleri restore ediliyor. Efsanelerde kurbanverme kaosta kosmosun yaradılması 

şeklinde gösteriliyor27. 

Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde bulunan Zagatala'nın Aliabad köyünde yaşayan ulusal 

azınlıklar sayılan ingiloylarda toprağa, suya kutsal yerlerdeki taşlara, ağaçlara inanç yaygındır. 

Aliabadda yıl kurak (yağmursuz) geçerse ahali Tepeçöl denilen yere gider, o yerde kurban keser 

ve etini pişirip oracıkta yer, sonra kürklerini üst giysilerini tersine giyip eve dönerler28.  

İnançlarına göre, onlar evlerine ulaşıncaya kadar yağmur yağıcaktı. Yağmur yağdırmak 

için kepçeyi kukla gibi süsleyip bir deste erkek çocuğunun eline veriyor, ev-ev gezdirerek şarkı 

okutardılar. 

Kurban verme motifinin korunan ve daha işlevsel olan folklor tarzlarının büyük 

çoğunluğu paremolojik birimlere yansır. Paremiler "deyim" anlamında kullanılan ifadelerdir. 

Bizim dilimizde, bir çok deyimler vardır ki,  onlar bu ve ya diğer şekilde kurban verme ile 

bağlıdır. Onların özetlenmesi, arkaik ritüel-mitolojik semantikasını aşkarlamağa izin verir. 

Araştırmalar gösteriyor ki, Azerbaycan dilinde bugün işlek olan "başına dönüm", "kurban 

olayım" gibi deyimler eski Kurbanverme töreninin izlerini kendinde tutuyor. 

                                                 
27 Sevinç Eliyeva. Folklorda kurbanverme motivi probleminin nezeri-metodoloji ve ritual-mitoloji ësasla-

rı. http://genderi.org/azerbaycan-milli-elmler-akademiyasi-folklor-institutu-dede-ģor.html?page=16   

(14.10.2018,  21:30) 
28 Aliyev Ş. İngiloylar (Tarihi etnografik araştırma) Doktora tezi. Bakü, 2001, 184 s 

http://genderi.org/azerbaycan-milli-elmler-akademiyasi-folklor-institutu-dede-ģor.html?page=16
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Biz Türk halklarının folkloruna, kültürüne baktığımızda görüyoruz ki, eski zamanlarda 

yakutlarda at sürülerini büyük yaratıcıya kurban olsun diye bırakırlardı. Başkırtların “Ural 

Batur” destanında Kağanın yılda bir kez tanrı için kurban verdiğini görüyoruz29. 

Azerbaycan folklorunda kurban verme motifinin arkaik resimlerinin korunduğu en 

zengin kaynaklardan biri "Oğuzname" ve "Dede Korkut" destanlarıdır. 

Örneğin, Oğuzname'de her bir Oğuz kavminin onun kurultay ritüelinde kesilen 

kurbanların kesilmesi geleneği, "Kitabi-Dede Korkut"da Dirse Han'ın Allah yolunda fakir-

fügaraya el tutması, onları doyuzdurması, çok sayıda kurban kesmesi, evinin yılda bir kez 

yağmalanması ve diğerleri buna örnek olabilir. 

 Burada gösterilen kurban edilecek hayvanların sayısıyla ilgili olan mübalağalı ifadelere 

"Oğuz Destanı"nda da rastlıyoruz: "Oğuzun kendi ülkesinden çıkıp çeşitli memleketler alması 

ve sonra yine geriye, kendi yurduna gelmesi tahminen elli yıl sürmüştü. Oğuz yurda varması 

şerefine toy için doksan bin koç ve dokuzyüz kısrak kesilmesini emretti ve büyük bir toy yaptı30.  

Kurban verme Oğuz ilinde sosyal dengenin restore aracı olarak hizmet vermektedir. 

Aynı şekilde masallarda, efsane ve rivayetlerde de hatta insanların kurban verilmesinin onlarla 

şahidi oluyoruz. Kurban vermenin izlerine biz kurban bayramı ile birlikte Nevruz bayramı 

adetlerinde de rastlıyoruz.  

Örneğin türk inancında ecdad kültü ile ilgili verilen kurbanların izine rastlamak 

mümkündür. Asya Hunlarında her yıl mayıs ayında ecdadlara kurban verirlermiş. Onlara göre 

esdad mezarları kutsal sayılmıştır31. 

Çalışmanın bilimsel yeniliği ve ana sonuç: Böylece, araştırmadan malum oluyor ki, 

Kurban bayramı tüm müslümanların bayramı olmakla beraber, hem de barış, sulhseverlik, 

insanseverlik gibi kutsal duyguları aşılayarak tüm dünyaya nam salan evrensel bayramdır, 

insanların, yakınların bir araya gelmesi barış, aralarında yakınlık, sıcaklık yaratan bir 

bayramdır. Kurban bayramı günü ellikce ziyaretleri gezmek, tatlı dağıtımı, Kurbanda kesilen 

hayvanın kılından kurtarıcı gibi kullanılması, Kurban bayramının önceki akşamı Azerbaycan'ın 

kuzey bölgesinde gün batınca, özellikle büyük oğlanlardan ibaret desteler halinde şakacı 

hareketleriyle kendilerini tanınmaz hale getirerek, ellerine çomak alıp, seslerini değişerek Kosa 

kılığında gezmeleri bu bayramın eski düşünceyle bağlılığına işaret ediyor. 

                                                 
29 Atnur G. Ural Batır Destanı Üzerine Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) A. Ü. Sos. Bil. 

Enst. Erzurum 1996, sf. 114-115-118 
30 Togan Z.V. Oğuz Destanı Reşiddin Oguznâmesi, Tercüme ve Tahlili, 2.bs. İst., 1982, sf. 47 
31  Halilov Ağaverdi. Türk halklarının yaz bayramları ve Nevruz. Bakü, “İlim ve tahsil” yayın evi. 2012, 144 

s., sf. 85 
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2013 – 2014 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MÜCADELE EDEN ARSENAL 

FUTBOL KULÜBÜNÜN KALEYE ÇEKTİĞİ ŞUTLARIN İNCELENİP 

ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ ÜRETİLMESİ 

Sertaç KÖK32,  

Murat SON33 ,  

Mustafa KÖKSAL34 

ÖZET 

Amaç: Arsenal takımının 2013 – 2014 Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı müsabakalarda 

çektiği şutların isabetsizlik nedenlerinin incelenerek alternatif çözüm yollarının üretilmesi. 

Çekilen şutlar incelenerek sonuca etki edecek yeni çözüm yolları üretilip şutların doğru 

kullanılmasında veya gol olmasındaki hücüm organizasyonlarının zenginleştirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmada Arsenal’in 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maçta 

çektiği isabetli ve isabetsiz 161 adet şut ele alınmıştır. Oynanan toplam 8 maç bilgisayara ve 

DVD’lere kaydedilmiştir. Kaydedilen maçlardaki Arsenal takımının ve rakiplarinin çektikleri 

şutların görüntüleri Movie Maker programında kesilerek pas, orta, şut, korner, taç, faul, ikili 

mücadele, ofsayt, gol, gol pozisyonu olarak parametrelere ayrılıp tanımlanarak Microsoft Word 

2007 programında çizilip değerlendirilmiştir. Oluşturulan analiz sonucunda çekilen şutların 

hangi vuruş tekniğiyle yapıldığı, hangi ayak kullanıldığı ve sahanın hangi bölgesinden 

sergilendiği ortaya çıkarılıp sonuca etkisi yani gol olup olmadığı tespit edilmiştir.  

Sonuç: şut bir hücum çeşidi olup çoğunluka sahanın 3.bölgesinden çekilmektedir.  

Oynanan futbolun da etkisiyle daha çok topa sahip olup özellikle sahanın 3.bölgesinde şutların 

çekilmesi gerektiği bilinmelidir. 3.bölgenin sağ, sol ve cephesinden yapılan isabetli şutlar skor 

olarak takımların öne geçmesini sağlar. 

Hücuma yönelik yapılan organizasyonlardan sonra özellikle 3.bölgede şutlar ceza sahası 

dışından yeni uzak bölgelerden çekiliyorsa sert ve kalecinin tutamayacağı yere, eğer ceza sahası 

içinden atılıyorsa daha çok teknik vuruşlarla kalecinin tutamayacağı şekilde yapılmalıdır. Aynı 

zamanda çekilen şutlar kalecinin ve savunmanın duruş pozisyonuna göre değişiklik 

göstermektedir. Çekilen şutların sonuç verebilmesi içinde ileri uç oyuncularının o anda en iyi 

vuruş tekniğini kullanarak gol vuruşu yapmaları gerekmektedir.  

                                                 
32 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
33 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
34 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
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  Anahtar Kelimeler: Arsenal, Şampiyonlar Ligi, Şut, Hücum 

 

2013 - 2014 SEASON CHAMPIONS LEARNED THE STRENGTH OF THE 

ARSENAL FOOTBALL CLUB 

ABSTRACT 

Objective: To analyze the causes of the missions of the Arsenal team in the 2013 - 2014 

Champions League in order to produce alternative solutions. The aim was to explore the 

smashes and to develop new ways of attacking the results and to increase the number of 

attacking events. 

 Method: In this study, Arsenal's goals in 8 games played in 2013-2014 Champions 

League were shot with 161 correct and unsuccessful smashes. A total of 8 matches were 

recorded on the computer and DVDs. In the recorded matches, the images of the Arsenal team 

and the opponents are shot in the Movie Maker program and drawn and evaluated in Microsoft 

Word 2007 program by defining pass, middle, smash, corner, crown, foul, double combat, 

offside, goal, goal position as parameters. which was done with the technique, which foot was 

used and from which area of the field to be exposed to the effect of the result was determined 

whether the goal. 

 Conclusion: smash is a kind of attack and it is mostly withdrawn from the 3rd region. 

With the influence of the football played, it has to have more ball and it should be known that 

the shots should be shot in the 3rd part of the field. The right, left and front shots of the 3rd 

zone allow the teams to take the lead. 

 After the attacks against the attack, especially in the 3rd zone, if the shots are taken from 

the new remote areas outside the penalty area, the hard and the goalkeeper can not hold the 

place, if the penalty area is taken out of the penalty area more technical strokes should be done 

in a way that the goalkeeper can not hold. The shots taken at the same time vary depending on 

the position of the goalkeeper and the defense. In order to get the results of the shot, the forward-

end players must use the best-shot technique at the moment. 

KEY WORDS: Arsenal, Champions League, Shot, Offense 
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GİRİŞ 

Günümüz futbolunda hücum stratejileri müsabakaların sonucuna direk etki 

edebilmektedir. Hücum stratejileri oluştururken dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi 

rakip takımın kullanmış olduğu savunma sistemlerinin iyi bilinmesidir. Oluşturulan hücum 

stratejileri savunmanın zaafına göre uyarlandığında etkili olabilir. Hızlı hücum yapılması, 

hücum yapan bir oyuncunun bir anda araya kaçması ya da bir fazla hücum oyuncusunun 

bulunması durumunda savunmada zayıf noktalar oluşturulabilir (IŞIK, 2000). 

 Etkili hücum stratejilerinin geliştirilebilmesi için ileri düzeyde çalışmaların yapılması 

gerekir. Hücum stratejilerinin başarılı olabilmesi için sporcuların fiziksel, kondisyonel 

özellikleri öncelikli alınmalıdır. Hücum stratejileri; yapılacak değişikliklerle, geliştirici 

antrenmanlarla, antrenmanların hedeflerinin belirlenmesiyle, sistemli çalışmayla, maç 

analizleriyle ve gerçek müsabaka koşullarında uygulanması ile geliştirilebilir. 

Futbolda etkili hücum geliştirme ve rakibe baskı uygulamada önemli bir faktördür. 

Olumlu pas sayısının rakipten yüksek olması başarıyı olumlu etkilemektedir. Olumlu pas 

sayısının fazla olması takım içi uyum ve yardımlaşma, rakibi oyundan düşürme, etkili ve 

bilinçli atak geliştirme ve topa sahip olma süresine direk olarak yansımaktadır (IŞIK, 2000). 

 Analiz programları, maç içerisindeki tüm hareketlerle ilgili bilgilerin kolayca 

depolanması ve istenilen bilgiye anında ulaşılmasını sağlar. Ayrıca futbolcunun maç 

içerisindeki fiziksel, teknik ve taktik performansının analiz edilerek değerlendirilmesini 

mümkün kılar (IŞIK, 2000). 

 Bu sonuçlar; Antrenörlere futbolcunun ve takımın verim düzeyi hakkında bilgi vererek, 

kişisel kararlarını belirlenmesinde yardımcı olur (IŞIK, 2000). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma Arsenal Futbol Takımının müsabakalarda çektikleri şutların özellikleri ve 

bu şutların sahanın hangi bölgesinden, hangi vuruş tekniğiyle yapıldığı, ceza sahası dışından 

mı yoksa ceza sahası içinden mi yapıldığı tespit edilerek bu yönde hücum stratejileri geliştirmek 

ve yapılan isabetsiz şutların doğru ve etkin kullanılmasını sağlamak için yapılmıştır.  

Bu çalışmada Arsenal Kulübü’nün 2013 - 2014 Sezonunda UEFA Şampiyonlar Liginde 

oynadığı 8 maçta toplam çekilen 160 şutun, 68 tanesi isabetli, 92 tanesi isabetsiz olarak 

bulunmuştur. Bütün şutlar 3.bölgeden çekilmiştir. Arsenal turnuva boyunca toplamda 9 gol 

atmış, 8 gol yemiştir. Takımın bu anlamında en çok şut çeken oyuncusu 16 numaralı Ramsey 

olarak gözlemlenmiştir. Analiz yöntemi olarak el notasyon yöntemi kullanılmıştır. Verilerin 
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toplandıktan sonra değerlendirilebilmesi için Microsoft Excel 2007 programında şablon 

tasarlanarak elle yazılan verilerin saha çizimleri yapılırken Microsoft Power Point 2007 

programı kullanılmıştır. 

3.1. Verilerin Toplanması 

Arsenal Futbol Kulübü’nün 2013 - 2014 Sezonu UEFA Şampiyonlar Liginde oynadığı 

8 maçın görüntüleri internet aracılığıyla www.matchhighlight.com sitesinden Internet 

Download Manager programı ile indirilmiştir. Bilgisayara ve DVD’lere kaydedilmiştir. 

3.2. Verilerin Kaydedilmesi 

Arsenal Kulübü’nün 2013 - 2014 Sezonu UEFA Şampiyonlar Liginde oynadığı 8 maçı 

bilgisayara kaydedilmiştir. Kaydedilen maçlardaki Arsenal ve rakiplerinin önemli Şutları 

Windows Movie Maker programı kullanılıp pozisyonlar kesilerek, çizimleri Microsoft Power 

Point 2007 Programında yapılmıştır. Ayrıca maçlardaki pas, orta, şut, korner, taç, faul, , ofsayt, 

top değiştirme, serbest vuruş, gol vuruşu analizleri el notasyon yöntemi ile bilgisayarda GOM 

Player Programı kullanılarak oynatıp durdurarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin Microsoft 

Excel 2007 programında tablosu çizildikten ve grafikleri oluşturulduktan sonra Microsoft Word 

2007 programına kopyalanmıştır.  
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BULGULAR 

Tablo 1. 2013-2014 Sezonunda Arsenal Takımının Şampiyonlar Ligindeki Müsabakalarının Analiz 

 

Arsenal takımı turnuva boyunca oynadığı bütün maçlarda 1.bölgede 1031, 2.bölgede 

2484, 3.bölgede 611 adet pas yapmıştır. 127 adet top kazanmış, 194 adet top kaybetmiştir. 

Rakip kalede 56 adet şut çekerek etkili olmaya çalışmıştır. Çektiği 56 şutun 28’i isabetli, 28’i 

isabetsizdir. Ayrıca toplam 56 şutun 26 tanesi sağ ayak ile 23 tanesi sol ayak ile, 7 tanesini de 

kafayla çekmişlerdir. Şutların 6 tanesini savunma oyuncuları, 42 tanesini orta saha oyuncuları, 

8 tanesini de forvet oyuncuları çekmiştir. Arsenal takımı duran toptan 4 şut, orta olarak gelen 

toptan 11 şut, ceza sahası dışından 22 şut, ceza sahası içinden 33 şut, kafayla 7 şut çekmiştir. 

Ayrıca Arsenal takımı toplam 8 maçta 90 orta yapmışlardır. Yapılan 90 ortanın 8 

tanesini 2.bölgeden, 82 tanesini de 3.bölgeden yapmışlardır. Ortaların 55 tanesinin sağ 

kanattan, 30 tanesinin sol kanattan ve 5 tanesini de cepheden yapmışlardır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Arsenal takımının turnuva boyunca yaptığı 8 müsabakada 56 tane şut çekmiştir. Bu 

şutların 28 tanesi (%50) isabetli, 28 tanesi (%50) isabetsiz olmuştur. Ayrıca çekilen şutların 10 

tanesini (%17,85) Marseille 1.maçında, 7 tanesini (%12,5) Napoli 1.maçında, 7 tanesini 

(%12,5) Dortmund 1.maçında, 3 tanesini (%5,35) Dortmund 2.maçında, 12 tanesini (21,42) 

Marseille 2.maçında, 4 tanesini (%7,14) Napoli 2.maçında, 5 tanesini (%8,92) München 

1.maçında, 8 tanesini (%14,28) München 2.maçında çekmişlerdir. Bu isabetli şutların 5 tanesi 

(%17,8) ceza sahası dışından, 23 tanesi (%82,2) ceza sahası içinden çekilmiştir.  Aynı zamanda 

toplam 56 şutun 9 tanesi (%16,1) sağ kanattan, 10 tanesi (%17,9) sol kanattan, 37 tanesi (%66) 

cepheden yapılmıştır. İsabetsiz şutların ise 18 tanesi (%64,2) ceza sahası dışından, 10 tanesi 

(%35,8) ceza sahası içinden çekilmiştir. Çekilen 56 şutun 26 tanesi (%46,4) sağ ayakla, 23 

tanesi (%41,1) sol ayakla, 7 tanesi de (%12,5) kafayla çekilmiştir. 

Daha önce yapılan çalışmada Trabzonspor takımı iç sahada oynadığı 6 müsabakada 

toplam 84 şutun 29 tanesini yani %35’ini olumlu kullanmıştır. Ayrıca 84 şutun 55’i yani %65’i 

kaleyi bulmamıştır. Dış sahada oynadığı 6 müsabakada toplam 80 şutun 36’sını yani %45’ini 

olumlu kullanmıştır. Ayrıca 80 şutun 44’ünü yani %55’i olumsuz olarak sonuçlanmıştır (Eksen, 

2010). Yaptığımız çalışmada şut oranlarında Arsenal takımının Trabzonspor takımına göre 

yüzde bakımında daha olumlu olduğu şut çektiği görülmektedir. 

Yapılan çalışmada Galatasaray futbol takımının oynadığı müsabakalarda kaleye 125 tane 

şut çektiği ve bu şutların 62 tanesinin kaleyi bulduğu gözlemlenmiştir. Galatasaray takımı 

kaleye çektiği şutlarda %49 luk olumluluk oranı yakaladığı tespit edilmiştir.    

 Galatasaray futbol takımı oyuncularının isabetli şut oranını arttırmak ve rakip kalede gol 

vuruşuna yönelik pozisyonları olumlu sonuçlandırmak için antrenmanlarda değişik yön ve 

yükseklikten gelen toplarla şut çalışmaları yaptırılabilir (Baytok, 2010). Yaptığımız çalışmada 

ise Arsenal takımının olumlu şut yüzdesi ile Galatasaray takımının olumlu şut yüzdesi arasında 

%1’lik fark olduğu görülmektedir. 

Galatasaray futbol takımı 2008-2009 sezonu UEFA Kupasında %48’lik bir olumlu şut 

oranı yakalamıştır (ŞENGÜL, 2008). Yaptığımız çalışmada ise Arsenal takımı 2013-2014 

sezonu UEFA Şampiyonlar Liginde %50’lik olumlu şut oranı ile Galatasaray takımını %2’lik 

ufak bir farkla geçtiği görülmektedir. 

Çiftçi, 2006–2007 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Fortis Türkiye Kupası’ndaki yarı final 

ve final müsabakalarında oynayan takımların hücum parametreleriyle ilgili çalışmasında 
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şutlardaki isabetlilik oranlarını, Fenerbahçe %35 olarak bulmuştur. Arsenal futbol takımının, 

şampiyonlar liginde mücadele eden Fenerbahçe takımına karşı şut isabetlilik oranının 

istatistiksel açıdan daha başarılı olduğu görülmektedir (Çiftçi, 2007). 

20123– 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal takımın oynadığı 8 maçta defans 

oyuncuları 6 şut, orta saha oyuncuları 42 şut ve forvet oyuncuları 8 şut çekmişlerdir.  

 Arsenal takımı Marseille grup 1.maçında 7 tane organize, 8 tane kontra atak yapmıştır. 

Grup 2.maçında Napoli’ye karşı 4 organize, 14 kontra atak yapmışlardır. Grup 3.maçında 

Dortmund’a karşı 5 organize, 8 kontra atak yapmışlardır. Grup 4.maçında Dortmund takımına 

karşı 7 organize, 8 kontra atak yapılmıştır. Grup 5.maçında Marseille takmına karşı 7 organize, 

10 kontra atak yapmışlar. Grup 6.maçında Napoli’ye karşı 9 organize, 6 kontra atak yapılmıştır. 

2.tur 1.maçında Bayern München karşısında 2 organize 6 kontra atak yapmışlardır. 2.tur 

2.maçta ise 2 organize 5 kontra atak yapmışlardır. Yukarı da görüldüğü gibi müsabakların 

zorluk dereceleri ve önemi arttıkça sistem ve sayılarda değişim görülmektedir. Ayrıca Arsenal 

takımı taktiksel açıdan da daha çok organize ataklar yerine kontra atakları kulanmaktadırlar. 

Arsenal’in rakiplerinin oyun içerisindeki stratejileri aşağıda olduğu gibidir: 

Marseille (4-2-3-1); sistemi itibariyle orta sahayı kalabalık tutarak rakibine üstünlük 

sağlamak amacıyla daha çok kanatlardan ortalarla hücumda etkili olmaya çalışmaktadır. 

Oynadıkları 2 Arsenal maçında da organize ataklara karşı iyi bir savunma yapan fakat kontra 

ataklara karşı etkisiz olan bir Marseille takımı görülmektedir. 

Napoli (4-2-3-1); gerektiğinde kanatlardaki hızlı oyuncularını kullanarak oyunu 

kanatlara yayan bir takım izlenimi vardır. Arsenal ile oynadıkları 2 maçtada pek etkili olamayan 

bir Napoli takımı vardı. Ancak 2.maçta etkisiz olmasına rağmen kontra ataklarla buldukları 

gollerle maçtan galip gelmişlerdi. 

Dortmund (4-2-3-1); Klasik sisteme bağlı kalarak sahanın tüm bölgelerini kullanmaya 

çalışır. Savunmadan paslarla çıkmaya çalışan gerektiği zaman kanatlarıda etkili kullanabilen 

bir takımdır. Orta sahayı güçlü tutarak hem rakibin ataklarını durdurmaya çalışan hem de daha 

çabuk atağa kalkmak için yaptıkları bir strateji olarak görülmektedir. 

Bayern München (4-1-2-3); orta sahayı kalabalık tutarak hem hücuma hem de 

savunmaya yardım edebilen bir orta sahaya sahiptir. Savunmadan oyalanmadan çabuk çıkan, 

orta sahada ise kolay kolay top kaybetmeyen ve kanatları da kullanabilen bir takımdır. Özellikle 

orta sahada Kross’un kanatlara ve ileriye taşıdığı toplarla, kanattaki Robben, Ribery, Götze gibi 

futbolcular ile etkili olmaktadırlar. Takımın diğer bir özelliği de kaleyi gördklerinde bol bol şut 

çekmeleridir. 
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 Sonuç olarak, Arsenal takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 müsabakada daha 

çok 4-2-3-1 sistemi ile oynamıştır. Bu sistem gereği savunmasında kolay kolay hata yapmayan, 

orta sahasını kalabalık tutan, orta sahada bol bol pas yaparak rakip savunmada boşluk yaratarak 

pozisyon bulmaya çalışan bir takımdır. 

 Arsenal takımı turnuva boyunca oynadığı bütün maçlarda 1.bölgede 1031, 2.bölgede 

2484, 3.bölgede 611 adet pas yapmıştır. 127 adet top kazanmış, 194 adet top kaybetmiştir. 

Rakip kalede 56 adet şut çekerek etkili olmaya çalışmıştır. Çektiği 56 şutun 28’i isabetli, 28’i 

isabetsizdir. Ayrıca toplam 56 şutun 26 tanesi sağ ayak ile 23 tanesi sol ayak ile, 7 tanesini de 

kafayla çekmişlerdir. Şutların 6 tanesini savunma oyuncuları, 42 tanesini orta saha oyuncuları, 

8 tanesini de forvet oyuncuları çekmiştir. Arsenal takımı duran toptan 4 şut, orta olarak gelen 

toptan 11 şut, ceza sahası dışından 22 şut, ceza sahası içinden 33 şut, kafayla 7 şut çekmiştir. 

Ayrıca Arsenal takımı toplam 8 maçta 90 orta yapmışlardır. Yapılan 90 ortanın 8 

tanesini 2.bölgeden, 82 tanesini de 3.bölgeden yapmışlardır. Ortaların 55 tanesinin sağ 

kanattan, 30 tanesinin sol kanattan ve 5 tanesini de cepheden yapmışlardır. 

 Futbol oyununda kanat kullanımları gole ulaşmada önemli yer teşkil etmektedir. Şut 

tekniği ise gole ulaşmada en önemli ve vazgeçilmeyecek tek parametredir. Çünkü şut olmadan 

gole ulaşılamaz. 
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ÖZET 

GİRİŞ: Primer hiperparatiroidi, bir veya birden fazla bezden aşırı ve kontrolsüz 

paratiroid hormon sekresyonu sonrası ortaya çıkan sık görülen bir endokrin hastalıktır. Ortaya 

çıkan hiperkalsemi hastalığın ana biyokimyasal bulgusudur. 

AMAÇ: Çalışmamızda, primer hiperparatiroidide görüntüleme yöntemlerinin başarısı, 

preoperatif bulguların postoperatif bulgulara etkisi, postoperatif hipokalsemi yapan nedenleri 

ve D vitamini düzeyinin hipokalsemi gelişme riski üzerine etkisi araştırıldı. 

MATERYAL VE METOD: Bu çalışma Ocak 2008 – Aralık 2010 tarihleri arasında 

tanısıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi’ne yatırılarak tetkik ve 

tedavi edilen 50 olgunun verilerinin prospektif olarak incelenmesiyle yapıldı.  Hastaların yaş, 

cins, şikayetleri, ameliyat öncesi ve sonrası laboratuar bulguları incelendi. Görüntüleme 

yöntemlerinin etkinliği ve ameliyat bulguları, patolojik piyeslerin inceleme sonuçları 

değerlendirildi. 

BULGULAR: Hastaneye başvuru şikayetleri arasında ilk sırada 40 hastada (% 80) kas 

iskelet sistemi ağrıları mevcuttu. Ameliyat öncesi bakılan Parathormon ile serum kalsiyum 

değerleri ameliyat sonrası dönemde istatiksel olarak anlamlı düştü. 35 (% 70) hastaya tek taraflı boyun 

eksplorasyonu, diğer 15 (%30) hastaya ise iki taraflı boyun eksplorasyonu yapıldı. 2 (% 4) hastada 

adenom atipik yerleşimliydi (retroözofagial, ön mediasten). 2 (% 4) hastada double adenom 

mevcuttu. USG bulguları ile operasyon bulgularının 50 hastadan 39 (% 72)’da  uyumlu olduğu 

mailto:drihasirci@hotmail.com
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saptandı. 6 (% 12) hastada paratiroid hiperplazisi, 44 (% 88) hastada ise paratiroid adenomu mevcuttu. 

D vitamini düzeyi 20’nin altında olan 22 hastadan, 20’sinde adenom, 2’sinde hiperplazi;  D 

vitamini düzeyi 20’nin üzerinde olan 7 hastadan, 6’sında adenom, 1’inde hiperplazi mevcuttu.  

SONUÇ: Hasta grubumuzun PTH düzeyleri ve paratiroid ağırlıkları orta-ağır 

hiperparatiroidiye işaret etmektedir. Ultrasonografi yüksek tanısal değere sahip olmakla birlikte 

atipik yerleşimli,  multipl lezyonlarda yanlış lokalizasyona sebeb olabilmektedir. Cerrahi 

eksplorasyon arttıkça postop hipokalsemi riski artmaktadır. Primer hiperparatiroidinin tanı ve 

tedavisinin başarılı olabilmesi için, multidisipliner yaklaşım gereklidir. 

ANAHTAR KELİMELER: Primer Hiperparatiroidi, paratiroid adenomu 
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SUMMARY 

İntroduction: Primary hyperparathyroidism a common  endocrine  disorder which 

presents as excessive and uncontrolled parathormon secretion  from one or more glands. 

Hipercalsemia is the major biochemical finding of the disorder. 

 Aim: In our study ve evaluated the value of imagining methods for primary 

hyperparathyroidism and the effects of preoperatif findings to postoperatif results. We also 

analized the  causes of postoperatif hypocalsemia and the effects of vit-D levels on  

hipocalsemia development  risks. 

Materials and Methods: Data of total 50 patient  who admitted to Yüzüncü Yıl 

Univercity Faculty Of Medicine Clinic of General Surgery with a diagnosis of primary 

hyperparathyroidism between January 2008-December 2010, were evaluated  prospectively. 

Patients were examined according to their age, sex, complaints, pre and post–op laboratory 

characteristics. The efficiency of imagining methods and intraoperatif findings were determined 

by  results of patholojical evaluation of the specimens. 

Findings:   By the first admittion, in 40 patients (%80) the major complaint is about 

musculoskeletal system. Postoperatif serum parathormon and calcium levels were statistical 

significant lower than preoperatif levels. While unilateral servical exploration were applied to 

35 (%70) patients and the rest  5 patients (%30) went to  bilateral servical exploration. Adenoma  

were atipic localizated (retroosephageal, anterior mediasten) in 2 (%4) patients. In two patients 

(%4) there were double adenomas. For the 39 of 50 patients (%72) USG results  were consistent 

with intraoperatif findings. 6 patients (%12) have parathyroid hyperplazia and 44 have (%88) 

parathyroid adenoma. 2O of the 22 patients whose vit-D levels were lower than 20 mcg/l, have 

adenoma and the rest two ones have hyperplazia. 6 of 7 patients whose vit-D levels were higher 

than 20, have adenoma and one patient has hyperplazia. 

Results: The PTH  levels and parathyroid sizes of our patient popullation   indicated 

moderate-severe hyperparatiroidy. Althought ultrasonography has high diagnostic value,atytical 

localization end  multipl lesions can cause false localizations. Post-op hypocalsemia risk increases 

with the degree of exploration. A multidisciplinary aproach is required  for   a succesfull 

diagnosis and  treatment  of primary hyperparathyroidism 

Keywords: Primary Hyperparathyroidism, parathyroid adenoma. 
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GİRİŞ  

Primer hiperparatiroidi, bir veya birden fazla bezden aşırı ve kontrolsüz paratiroid 

hormon (PTH) sekresyonu sonrası ortaya çıkan sık görülen bir endokrin hastalıktır. PTH’nın 

başlıca etkileri kemikten kalsiyum mobilizasyonu ve böbrekten kalsiyum geri emilimidir. 

Ortaya çıkan hiperkalsemi hastalığın ana biyokimyasal bulgusudur. Primer hiperparatiroidi (p-

HPT ) tüm yaşam boyunca görülmekle birlikte orta yaşlarda zirve yapar. Kadınlarda 2-3 kat 

daha fazla görülür. En sık görüldüğü hasta grubu 50-60 yaş grubu, menopozun ilk 10 yılındaki 

kadınlardır (1). p-HPT  nedenleri; %80-85 paratiroid adenomu, %15-20  paratiroid hiperplazisi, 

%0.5 paratiroid karsinomudur. Paratiroid adenomu %2-4 oranında iki (double adenom) veya 

üç (triple adenom) adenom şeklinde olabilir (2). Hiperparatiroidi cerrahisinde amaç, patolojik 

paratiroid bezinin veya bezlerinin çıkarılmasıdır Bilateral boyun eksplorasyonu, p-HPT’nin 

cerrahi tedavisinde uzun yıllardan beri altın standart olarak kabul edilmektedir (3). 

Preoperatif lokalizasyon çalışmaları yapmadan, deneyimli endokrin cerrahları tarafından 

gerçekleştirilen bilateral eksplorasyonun cerrahi başarısı %95’in üzerindedir (4,5). Paratiroid 

bezlerinin görüntülenmesi, tanı amacıyla olmaktan ziyade uygulanacak bir cerrahi girişimden 

önce, bezlerin yerinin saptanması hedef alınır. Lokalizasyon yöntemleri olarak; ultrasonografi, 

bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, sestaMIBI sintigrafisi gibi noninvaziv 

yöntemler yanında selektif venöz kateterizasyon ve angiography gibi invaziv yöntemler de 

kullanılır (6). Nüks hiperparatiroidi veya daha önce boyun ameliyatı geçirmiş hastalarda, 

preoperatif lokalizasyon tetkiklerinin gerekliliği tartışmasız kabul edilmektedir (7-9). 

Görüntüleme yöntemlerinin teknik gelişimi, p-HPT cerrahisinde minimal invazif 

paratiroidektomi (MİP) girişimlerinin günümüzde hızla artışına neden olmuştur. Paratiroid 

patolojilerinin lokalizasyon çalışmalarında en sık kullanılan görüntüleme yöntemleri 

ultrasonografi ve sestamibi sintigrafisidir. Paratiroid adenomunun lokalizasyonunda US ve 

MIBI’nin birlikte kullanımının duyarlılığı %70-90 arasında bildirilmektedir (10-12). 

 Hiperparatiroidizmin tanı ve tedavisinin başarılı olabilmesi için, multidisipliner yaklaşım 

gereklidir. Ameliyattan sonra nüks ve persistan hiperparatiroidi gibi problemlerle karşılaşılmaması 

için cerrahi ekibin endokrin cerrahisinde deneyimli olması önemlidir. 

Bu çalışmada Ocak 2008 – Aralık 2010 tarihleri arasında kliniğimizde p-HPT tanısı ile  

ameliyat edilen 50 olgunun preop, perop ve postoperatif klinik ve laboratuar bulguları 

incelenerek; lokalizasyon çalışmalarının başarısı, preoperatif bulguların postoperatif bulgulara 

etkisi, postoperatif hipokalsemi yapan nedenleri ve D vitamini düzeyinin hipokalsemi gelişme 

riski üzerine etkisi araştırıldı. 
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MATERYAL VE METOD 

Bu klinik çalışma Ocak 2008 – Aralık 2010 tarihleri arasında primer hiperparatiroidi 

tanısıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tetkik ve 

opere edilen ardışık 50 olgunun prospektif olarak incelenmesiyle yapıldı. Bu çalışmada primer 

hiperparatiroidi nedeniyle opere edilen hastaların preoperatif, peroperatif ve postoperatif klinik, 

laboratuar bulguları ve tanı yöntemleri ile operasyon bulgularının karşılaştırılması, preoperatif 

bulguların postoperatif bulgulara etkisi, postoperatif hipokalsemi yapan nedenleri ve D vitamini 

düzeyinin hipokalsemi gelişme riski üzerine etkisi literatür eşliğinde incelendi. 

Bu çalışmaya Y.Y.Ü.T.F. Etik Kurulu’ndan onay alınarak başlandı. Çalışma tek 

merkezde yürütüldü. Çalışmada preoperatif tanı yöntemleri, lokalizasyon çalışmaları, 

uygulanan cerrahi prosedür, preoperatif ve postoperatif laboratuar sonuçları değerlendirildi. 

Bu çalışma primer hiperparatiroidi tanısı alan ve opere edilen 50 hastada yapıldı. 

Sekonder ve tersiyer hiperparatiroidi tanısı almış hastalar, çalışmaya dahil edilmedi. Tüm 

hastalar, endokrinoloji kliniği ile birlikte değerlendirilerek primer hiperparatiroidi tanısı 

konulan ve cerrahi planlanan hastalardı. Primer hiperparatiroidizm tanısı; serum kalsiyum, 

parathormon, spot idrarda kalsiyum düzeylerinin yüksek, serum fosfat değerinin düşük olması 

ve böbrek fonksiyonlarının normal bulunması sonucunda kondu.  Hastalarda operasyondan 

önce primer hiperparatiroidinin göstergeleri olan PTH, Kalsiyum, Fosfor, 25-OH D Vit , TSH, 

sT3, sT4 , Alkalen Fosfataz, albümin, serum kreatinin,  spot idrarda kalsiyum ve kreatinin, 24 

saatlik idrarda kalsiyum ve kreatinin değerlerine bakıldı. Aynı endokrinoloji öğretim üyesi 

tarafından yapılan. Preop  usg ile paratiroid adenom lokalizasyon çalışması yapıldı. Postop 

erken dönemde 30.dk da alınan serumdan PTH,  postop 1. gün, 2. gün ve  3. günde alınan 

serumdan PTH, kalsiyum  ve fosfor değerlerine  bakıldı. Cerrahi olarak çıkarılan paratiroid 

bezinin patolojisi, ağırlık ve boyutu patoloji laboratuarında çalışıldı. 

Olguların tümüne aynı endokrinoloji öğretim üyesi tarafından yapılan  Preoperatif  usg 

ile paratiroid adenom lokalizasyon çalışması yapıldı.  Hastanemizde nükleer tıp ünitesi 

bulunmadığından kliniğimizde rutin olarak sestaMIBI sintigrafi tetkiki istenilmedi. 13 olgu dış 

merkezde sestaMIBI sintigrafisi ile görüntülenip kliniğimize refere edilen hastalardı. Bu 

yöntemlerle lezyonun görüntülenemediği hastalara ek olarak BT veya MR görüntüleme yapıldı. 

Hastaların hepsi genel anestezi altında ameliyat edildi. Tüm olgular aynı öğretim üyesi 

tarafından yada sorumluluğu altında asistan tarafından ameliyat edildi. Ameliyat tekniği olarak 

klasik Kocher insizyonu tercih edildi. Radyolojik olarak tek lezyon saptanan hastalarda 

lezyonun bulunduğu taraf eksplore edilirken, iki taraflı lezyon saptanan hastalarda iki taraflı 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
268 

eksplorasyon yapıldı. Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile lezyon saptanamayan hastalara da 

iki taraflı boyun eksplorasyonu yapıldı. Primer hiperparatiroidiye tiroid nodülü eşlik eden 

hastalara lobektomi veya bilateral total tiroidektomi operasyonu eklendi. 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. Kategorik 

ölçümler (Cinsiyet, şikâyet, ek hastalık, ameliyat bulguları ve ameliyat tipi) sayı ve yüzde 

olarak, Ca++, P, İdrar Ca, PTH, ALP ve Kre gibi sürekli ölçümlerse ortalama (ve gerekli 

yerlerde minimum - maksimum) olarak özetlendi. Gruplar (hipokalsemi +/-) arasında sürekli 

ölçümlerin karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi kullanıldı. Ameliyat öncesi-sonrası 

gibi zamanla değişen bağımlı ölçümlerin karşılaştırılmasında paired t-testi kullanıldı. Tüm 

testlerde istatistiksel önem düzeyi 0,05 olarak alındı. 
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BULGULAR 

Preoperatif  Bulgular 

Bu çalışmadaki 50 hastanın 8’i (% 16) erkek, 42’si (% 84) kadındı. Ortalama yaş 51,2, 

en genç hasta 20, en yaşlı hasta 77 yaşındaydı. 10 hasta biyokimya/hormon analiz sonuçlarıyla 

tanı konulan asemptomatik hastalardı.  Hastaneye başvuru şikayetleri arasında ilk sırada 40 

hastada (% 80) kas iskelet sistemi ağrıları, 4 hastada (% 8)  kemik kırığı, 28 hastada (% 56) 

gastrointestinal sistem yakınmaları (midede yanma vb.) vardı. Ek hastalık olarak 12 hastada (% 

24) hipertansiyon, 12 hastada (% 24) nefrolitiyazis,  28 hastada (% 56 ) eşlik eden tiroid nodülü 

tespit edildi. 1 hasta MEN 1, 1 hasta MEN 2A ailesindendi. Çalışmaya dahil edilen 50 hastadan 

25’ine kemik mineral yoğunluğu ölçümü yapıldı. Bu hastaların 11’inde osteoporoz, 13’ünde 

osteopeni, 1 hastada normal kemik mineral yoğunluğu tespit edildi (Tablo V). 
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Tablo V:  Hastaların cinsiyet, başvuru şikayetleri ve eşlik eden hastalıkları 

  sayı % 

Cinsiyet  Kadın  

Erkek  

42 

8 

84 

16 

Şikayet Kas iskelet sistemi  

Kemik kırığı 

Gastrointestinal sistem 

Diğer 

40 

4 

28 

7 

80 

8 

56 

14 

Ek Hastalık Tiroid Nodülü 

Nefrolitiazis 

Hipertansiyon  

28 

12 

12 

56 

24 

24 

 

Preoperatif  Laboratuar Değerleri 

Hastaların preoperatif dönemde ölçülen laboratuar değerlerinin ortalamaları alındı. 

Ortalamaları normalden yüksek ölçülen laboratuar değerleri serum parathormon 488,94 pg/ml 

(N:15-65 pg/ml ), serum kalsiyum 11,605 mg/dL (N:8,4- 9,7 mg/dL), spot idrar kalsiyum 

26,620 (N:6,6- 21,3 mg/dL) olarak saptandı. Ortalaması normalden düşük ölçülen serum fosfor 

değeri 2,5072 (N:2,7- 4,5 mg/dL) idi. Hastaların tümünün üre, kreatinin değerleri normaldi 

(Tablo  VI). 
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Tablo  VI:  Preoperatif bakılan laboratuar değerleri   

 

 
N 

Minim

um 

Maksimu

m 

Ortala

ma 

Std. 

Deviasyon 

Yaş 50 20 77 51,22 11,235 

VitD (N:20-120 mikrogr/L) 29 2,7 160,0 24,659 33,2288 

Günlük İdrar Ca (N:0-250 

mg/dL) 

45 77,0 450,0 218,49 8,7227 

Günlük İdrar Kr (N:11-20 

mg/dL) 

46 7,6 182,3 54,728 34,0673 

Günlük İdrar Hacmi  46 460 2200 1146,0

9 

408,142 

Spot İdrar Ca (N: 6,6-21,3 

mg/dL) 

48 2,5 94,5 26,620 18,0685 

Spot İdrar Kr (N:0,7-1,5 mg/dL) 47 24,4 948,0 98,878 133,0383 

Serum Kr. (N:0,8-1,2 mg/dL) 50 0,3 1,2 0,671 0,2277 

PTH (N: 15-65 pg/ml ) 50 94 2900 488,94 582,844 

Serum Ca (N: 8,4-9,7mg/dL) 50 10,0 19,2 11,605 1,5608 

Serum P (N:2,7-4,5mg/dL) 47 1,00 5,10 2,5072 0,77236 

ALP  (N:5-270U/L ) 50 106 3068 507,90 583,083 

Albumin (N:3,5-5,2 g/L) 50 3 5 4,36 0,412 

24 saatlik idrarda Ca/Kr (0,09-

0.16) 

45 0,11 2,05 0,4927 0,31692 

TSH (N:0,35-4,94 mikroU/l) 49 0,0 35,0 1,921 4,9696 

st3 (N:1,71-3,71pg/mL) 46 1,5 6,3 2,978 0,8069 

st4(N:0,7-1,8 ng/dL) 49 0,7 1,9 1,100 0,2691 

Spot idrar Ca /Kr   (0.09-0.16) 47 0,03 2,06 0,3713 0,30914 

 

Görüntüleme ve Lokalizasyon Yöntemleri 

Hastaların tümüne ultrasonografi yapıldı. Hastanemizde nükleer tıp ünitesi 

bulunmadığından kliniğimizde rutin olarak sintigrafi istenilmedi. 13 olgu dış merkezden 

Sestamibi sintigrafisi ile lokalizasyon çalışması yapılıp kliniğimize refere edilen hastalardı . 

Ultrasonografide 39 (% 78) hastada lokalizasyon saptandı, 11 (% 22) hastada ise belirlenemedi. 
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Sintigrafide ise 7 (7/13) (% 53,8) hastada lokalizasyon belirlemede başarılı olundu, 6 (% 46,2) 

hastada lokalize edilemedi (Tablo VIII). 

Peroperatif Bulgular ve Cerrahi Prosedür 

 Görüntüleme yöntemlerinde tek adenom saptanan 35 (% 70) hastaya tek taraflı 

eksplorasyon yapıldı. Bu hastalardan 14’ünde aynı tarafta tiroidde nodül olması sebebiyle aynı taraf 

lobektomi yapıldı. 

Görüntüleme yöntemlerinde tek adenomla birlikte bilateral MNG saptanan 15 hastaya iki 

taraflı eksplorasyon yapıldı. Hastaların tümünde usg ile uyumlu lokalizasyonda adenom çıkarıldı 

ve bilateral tiroidektomi yapıldı. 

 İlk operasyonda patolojik paratiroid bezinin çıkarılamadığı, persistan hiperparatiroidili 6 

hastadan 4’üne tek taraflı eksplorasyon yapılmıştı. Bu 4 hastada  ilk operasyondan ortalama 4,6 gün 

(en az 3, en fazla 7)   sonra yapılan ikinci operasyonda iki taraflı eksplorasyonla adenom bulundu. 

Bu hastalar ilk ameliyatlarının erken döneminde oldukları için, ameliyata bağlı değişikliklerin 

sensiviteyi azaltacağı düşüncesi nedeniyle usg ile lokalizasyon çalışması yapılamadı. Hastanemizde 

nükleer tıp ünitesi bulunmadığından sintigrafi yapılamadı. 

Beşinci hastada ilk operasyonda iki taraflı eksplorasyona rağmen adenom bulunamadı. Bu 

olgunun ikinci operasyonunda da adenom saptanmadı. İlk  ameliyatından 15 ay sonra mr 

görüntülemede şüpheli bir alan tespit edilmesi üzerine endokrinoloji ünitemizde yapılan usg’de 

lokalize edildiği gibi,  reeksplorasyonda mediastende sol sternoklavikular eklem posteriorunda 

adenom bulundu.  

Altıncı hasta daha önce başka bir merkezde opere edilmiş ancak adenomun çıkarılamadığı 

hastaydı. İlk operasyondan 3 ay sonra retroözofageal alanda ektopik yerleşimli adenom bulundu. 

Persistan hiperparatiroidili 6 hastadan ikisinde iki adet paratiroid adenom (double adenom), 

3 hastada  ektopik yerleşim (mediasten ve retroözofageal) vardı. 1 hastada ise preoperatif yapılan 

usg ile belirlenen lokalizasyonda çıkarılan dokunun patolojisi lenf nodu olarak rapor edilmesi üzerine 

yapılan reeksplorasyonda adenom bulundu. 

29 hastanın tiroidinde nodül olması nedeniyle paratiroidektomi ile birlikte 14 hastaya 

bilateral total tiroidektomi (%28), 14 hastaya tiroid lobektomi (sağ 9 hasta %18, sol 5 hasta  %10 ) 

ve  1 hastaya da bir taraf total diğer taraf subtotal tiroidektomi (%2) yapıldı (Tablo VII). 

Tiroid lobektomi yapılan bir hastanın patoloji sonucunun tiroid medüller ca gelmesi üzerine bu 

hastaya MEN tip 2A tanısı konularak totale tamamlayıcı tiroidektomi yapıldı (Tablo XVI). 
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Tablo VII: Paratiroidektomi ile birlikte tiroidektomi tipleri 

 

 Sayı  % 

Yalnız 

paratiroidektomi 

21 42,0 

Bilateral total 

tiroidektomi 

14 28,0 

Sağ lobektomi 9 18,0 

Sol lobektomi 5 10,0 

Bir taraf total diğer 

subtotal tiroidektomi 

1 2,0 

Total 50 100,0 

 

Preoperatif Görüntüleme Yöntemleri ile Operasyon Bulgularının Karşılaştırılması 

Ameliyat öncesi USG ile yapılan lokalizasyon çalışmasında, USG bulguları ile operasyon 

bulgularının 50 hastadan 39 (% 72)’da  uyumlu olduğu saptandı (Tablo VIII). Usg ile yapılan 

lokalizasyon çalışmasının doğruluğu ile adenom büyüklüğü arasında bir ilişki bulunamadı. 

Patolojik paratiroid bez lokalizasyonunun usg’nin tanısal doğruluğuna olan etkisini analiz 

ettiğimizde ki kare trend testinde anlamlı farklılık saptandı. Sağ ve sol üst lokalizasyonda 

bulunan adenomların ultrasonografik olarak doğru lokalize edilebilmesi, alt  lokalizasyonda 

bulunanlara göre daha yüksek oranda uyumsuzluk sergilemektedir (p: <0,001). Double adenom 

saptanan 2 hastada, usg ile yapılan lokalizasyon çalışmasında başarısız olunmuştur (Tablo X). 

Görüntüleme yöntemleri ile operasyon bulguları arasındaki uyum oranları  Tablo VIII’de 

özetlenmiştir. 

Tablo VIII : Görüntüleme yöntemleri ile operasyon bulguları arasındaki uyum oranları 

 

 Uyumlu (%) Uyumsuz (%) 

Ameliyat bulgusu – 

USG 
39 (%78) 11 (%22) 

Ameliyat bulgusu-

Sintigrafi 
7 (%53,8) 6 (%46,2) 



I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. International Mersin Symposium 

 
274 

 

Tablo IX : Ameliyat bulgusuna göre patolojik paratiroid glandlarının lokalizasyonu 

 

Paratiroid adenom 

lokalizasyonu 

Sayı  % 

Sağ ust 5 10,0 

Sag alt 17 34,0 

Sol ust 12 24,0 

Sol alt 12 24,0 

İki tane 2 4,0 

Ektopik lokalizasyon 2 4,0 

Total 50 100,0 

 

Tablo X : Paratiroid lokalizasyonuna gore, preoperatif USG’nin lezyon lokalizasyonunda 

cerrahi bulgularla uyumu. 

 

 

paratiroid_lokalizasyonu 

Total 

 

sağ 

üst 

sag 

alt 

sol 

ust 

sol 

alt 

iki 

tane 

ektopik 

lokalizasyo

n 

P 

değeri 

Usg 

uyumlu 

mu? 

uyumsuz 3 1 3 0 2 2 11 <0,00

1 uyumlu 2 16 9 12 0 0 39 

Total 5 17 12 12 2 2 50  

 

Ameliyat bulguları USG ile uyumlu olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında, 

uyumlu olan hastaların preop PTH değeri daha yüksek bulundu (p: 0,042) (Tablo XI). 
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Tablo XI : Preoperatif USG bulgularının peroperatif saptanan lokalizasyonla uyumlu 

olan ya da olmayan hastaların özelliklerinin karşılaştırılması. 

 

  
Usg uyumlu 

mu? N Mean 

Std. 

Deviation p değeri 

adenom_mm uyumsuz 8 20,38 8,847 
0,748 

uyumlu 22 21,64 9,609 

adenom_mg uyumsuz 8 1216,25 1243,876 
0,358 

uyumlu 22 2092,73 2521,829 

yas uyumsuz 8 50,88 9,643 
0,828 

uyumlu 22 51,95 12,598 

VitD uyumsuz 6 12,017 7,4038 
0,272 

uyumlu 8 27,986 33,0583 

Günlük İdrar 

Ca 

uyumsuz 7 182,261 62,446 
0,196 

uyumlu 19 222,817 81,769 

Günlük İdrar 

Kr 

uyumsuz 7 52,593 32,6285 
0,574 

uyumlu 19 63,222 44,9116 

Günlük İdrar 

Hacmi 

uyumsuz 7 1242,86 620,771 
0,475 

uyumlu 19 1055,79 359,387 

Spot İdrar Ca uyumsuz 7 25,469 12,6773 
0,808 

uyumlu 22 24,201 11,6478 

Spot İdrar Kr uyumsuz 7 71,330 37,6643 
0,924 

uyumlu 22 70,076 27,6816 

Serum Kr uyumsuz 8 ,713 ,2357 
0,662 

uyumlu 22 ,670 ,2292 

PTH_0 uyumsuz 8 252,00 156,368 
0,042 

uyumlu 22 522,56 535,094 

Serum Ca_0 uyumsuz 8 11,425 ,3955 
0,465 

uyumlu 22 11,662 1,3515 

Serum P _0 uyumsuz 7 2,5429 ,54423 
0,593 

uyumlu 20 2,3870 ,68703 

ALP uyumsuz 8 442,50 466,012 0,602 
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uyumlu 22 580,91 682,940 

Albumin uyumsuz 8 4,46 ,421 
0,662 

uyumlu 22 4,39 ,416 

Günlük İdrar 

Ca/Kr 

uyumsuz 7 ,5869 ,65699 
0,674 

uyumlu 19 ,4746 ,25180 

TSH uyumsuz 8 ,906 ,8777 
0,711 

uyumlu 21 1,108 1,4133 

st3 uyumsuz 8 2,850 ,6164 
0,761 

uyumlu 19 2,928 ,5313 

st4 uyumsuz 8 1,338 ,3292 
0,028 

uyumlu 21 1,067 ,2604 

 

Hastalar, D vitamini düzeyi 20 mcg/l’nin altında olanlar (n=22) ve 20 ve üzerinde 

olanlar (n=7) olmak üzere iki gruba ayrılarak laboratuar değerleri karşılaştırıldı. D vitamin 

düzeyi düşük olanlarda, serum kalsiyumu daha yüksek, fosforu daha düşük, 24 saatlik idrar 

eksresyonu da daha düşük bulundu. Postop dönemde  D vitamini düzeyi düşük olanlarda fosfor 

yükselirken, D vitamini düzeyi normal olanlarda arttı (Tablo XII). 
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Tablo XII: D vitamini düzeyi düşük ya da normal olan hastaların laboratuar 

değerlerinin karşılaştırılması. 

 

  
VitD 

status N Ortalama  

Std. 

Deviasyon 

p 

değeri 

Günlük İdrar Ca dusuk 18 177,29 80,962 0,025 

normal 7 277,57 122,536   

 Günlük İdrar Kr dusuk 19 43,321 25,3316 0,092 

normal 7 69,543 51,2966   

Günlük İdrar Hacmi dusuk 19 1162,11 485,496 0,755 

normal 7 1100,00 294,392   

Spot İdrar Ca dusuk 20 28,867 19,7505 0,793 

normal 7 31,443 28,2927   

Spot İdrar Kr dusuk 20 116,224 200,5181 0,774 

normal 6 92,067 10,2195   

Serum Kr dusuk 22 ,650 ,2325 0,565 

normal 7 ,714 ,3185   

PTH_0 dusuk 22 586,00 712,890 0,480 

normal 7 386,21 288,319   

Serum Ca_0 dusuk 22 12,127 1,8339 0,046 

normal 7 10,553 1,3102   

Serum P_0 dusuk 21 2,1733 ,57544 0,043 

normal 7 3,2571 1,11782 

ALP dusuk 22 553,77 566,199 0,694 

normal 7 675,57 1058,811   

Albumin dusuk 22 4,31 ,468 0,174 

normal 7 4,57 ,214   

Günlük idrar Ca/Kr dusuk 18 ,5280 ,43548 0,730 

normal 7 ,4679 ,18853   

TSH dusuk 22 1,381 1,1676 0,564 

normal 7 1,114 ,4883   

st3 dusuk 19 2,915 ,5979 0,575 
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normal 7 3,086 ,8802   

st4 dusuk 22 1,117 ,2997 0,764 

normal 7 1,156 ,2634   

PTHerken dusuk 21 23,567 34,4368 0,319 

normal 7 10,114 5,9973   

PTH 1.g dusuk 21 19,61 20,808 0,842 

normal 7 17,93 11,530   

PTH 2.g dusuk 20 33,51 36,160 0,957 

normal 7 32,74 13,558   

PTH 3.g dusuk 18 34,69 31,831 0,930 

normal 7 35,83 16,846   

Ca 1.g dusuk 22 9,11 1,351 0,367 

normal 7 8,61 ,828   

Ca 2.g dusuk 22 8,786 1,2175 0,633 

normal 7 8,557 ,4276   

Ca 3.g dusuk 21 8,743 ,8986 0,888 

normal 7 8,800 ,9866   

P 1.g dusuk 21 2,5143 ,75185 0,213 

normal 7 2,9857 1,10216   

P 2.g dusuk 21 2,6524 ,81769 0,060 

normal 7 3,4000 1,02956   

P 3.g dusuk 20 3,0250 ,97865 0,178 

normal 7 3,6429 1,11931   

adenom_mm dusuk 22 25,14 15,391 0,378 

normal 7 19,71 6,676   

adenom_mg dusuk 22 1828,78 2110,274 0,950 

normal 7 1775,71 1182,848   

farkCa_0_1 dusuk 22 3,0136 2,06566 0,216 

normal 7 1,9386 1,51649   

farkPTH_0_E dusuk 21 531,0095 684,46098 0,569 

normal 7 376,1000 284,89027   

farkP_0_1 dusuk 21 -,3410 ,93307 0,034 

normal 7 ,2714 ,47157   
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farkPTH_3_E dusuk 18 11,3500 39,21963 0,357 

normal 7 25,7143 12,29721   

farkCa_0_3 dusuk 21 3,3571 2,40740 0,112 

normal 7 1,7529 1,50894   

farkP_0_3 dusuk 20 -,8130 1,05721 0,322 

normal 7 -,3857 ,57570   

 

D vitamini düzeyi ile paratiroid patoloji sonuçlarını değerlendirdiğimizde; D vitamini 

düzeyi 20 mcg/l’nin altında olan 22 hastadan, 20’sinde adenom, 2’sinde hiperplazi;  D vitamini 

düzeyi 20 mcg/l’nin üzerinde olan 7 hastadan, 6’sında adenom, 1’inde hiperplazi mevcuttu 

(Tablo XIII). Paratiroid hiperplazisi saptanan  iki hastada ise vitamin D düzeyleri 

çalışılamamıştı. İki grup arasında hiperplazi sıklığı farklı değildi (p=0.694) (Tablo XIII).  

 

Tablo XIII : D vitamini düzeyi ile paratiroid patoloji sonuçlarının karşılaştırılması 

 

D Vitamini 

Düzeyi 

Paratiroid Patoloji 

Total P değeri 

Paratiroid 

Adenom 

Paratiroid 

Hiperplazi 

20 mcg/l’nin 

altında olanlar 

20 2 22 0,694 

20 mcg/l’nin 

üzerinde olanlar 

6 1 7 

Total  26 3 29 

 

Postoperatif Bulgular 

Laboratuvar Bulguları 

Ameliyat sonrası dönemde hastaların postop erken dönemde serum PTH, postop 1. 2. ve 

3. günde serum PTH, Ca++ ve P değerlerine bakıldı. Ortalama postop erken PTH değeri 22,09 

pg/ml, 1. gün sonunda 22,23 pg/ml, 2.gün sonunda 34,02 pg/ml, 3.gün sonunda 45,12 pg/ml olarak 

hesaplandı. Serum Ca++ değeri 1. gün sonunda 8,76 mg/dL, 2. gün sonunda 8,66 mg/dL, 3. gün 

sonunda  8,75 mg/dL olarak hesaplandı. Serum P değeri 1. gün sonunda 2,72 mg/dL, 2. gün 

sonunda 2,95 mg/dL, 3. gün sonunda 3,07 mg/dL idi  (Tablo XIV). 
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Tablo XIV :  Postop bakılan ortalama değerler 

 

 
N 

Minimu

m 

Maksimu

m 

Ortalam

a 

Std. 

Deviasyon 

PTHerken 48 3,0 215,2 22,092 37,3323 

PTH1.g 49 1 108 22,23 22,674 

PTH2.g 47 1 126 34,02 30,493 

PTH3.g 46 0,1 212 45,12 46,765 

Ca1.gün 50 6 12 8,76 1,161 

Ca2.gün 50 6,5 12,9 8,664 1,0431 

Ca3.gün 49 6,5 11,0 8,751 ,8968 

P1.gün 47 1,50 5,10 2,7234 ,89399 

P2.gün 46 1,50 5,20 2,9554 ,93096 

P3.gün 46 1,10 6,30 3,0783 ,99217 

Eksize_gland_sayı

sı 

50 1 3 1,22 ,507 

adenom_mm 50 10 75 22,65 12,587 

adenom_mg 50 90 11600 1931,46 2218,902 

      

 

 

 Tablo XV : PTH, Kalsiyum ve Fosforun Postop Değişimlerinin İstatiksel Analizi 

 

 N Ortalama fark P değeri 

PTH_0.g - PTHerken 48 421,2604 <0,001 

PTHerken - PTH1.g 47 1,2447 0,817 

PTHerken - PTH2.g 45 -15,7867 0,003 

PTHerken - PTH3.g 45 -22,2911 0,004 

Serum_Ca0.g - Ca1.g 50 2,8494 <0,001 

Serum_Ca1.g – Ca2.g 50 ,0920 0,568 

Serum_Ca1.g – Ca3.g 49 -0,0531 0,743 

Serum_P0.g – P1.g 47 -,21617 0,113 
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Serum_P0.g – P2.g 46 -0,45239 0,001 

Serum_P0.g – P3.g 46 -0,54696 0,001 

Serum_P1.g - P2.g 46 -,22283 0,024 

Serum P1.g - P3.g 46 -,32826 0,021 

 

 

 

                       Şekil VI :  PTH değerlerinin preop ve postop seyri  

 

 PTH değeri, postop erken dönemde preop değerine göre anlamlı düştü. Preop ortalama 

PTH 488,94 pg/ml iken postop erken dönemde 22,092 pg/ml’ye düştü. PTH postop erken 

dönemde inisiyal değerin %95’i oranında azaldı. PTH 1. gün değeri  de preop değerine göre 

anlamlı düşüş mevcuttu. PTH değeri erken dönem  ile 1.gün arasında fark yoktu. PTH 2. günden 

itibaren erken döneme göre  anlamlı yükseldi. PTH 3. günde de anlamlı artmaya devam etti 

(Şekil VI). PTH 3. günde 11 hastada normal değerin üstüne çıktı (en düşük 67- en yüksek 212 

pg/ml). 
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             Şekil VII : Kalsiyum değerlerinin preop ve postop seyri  

 

 

Kalsiyum değeri, postop 1. günde preop değerine  göre anlamlı düştü. Kalsiyumun 

1.günden sonraki değişimler anlamlı değildi.  Kalsiyum postop üç gün boyunca anlamlı 

değişiklik göstermedi (Şekil VII). Kalsiyum değerinin 7’nin altına düştüğü, manifest 

hipokalsemi bulgularının bulunduğu hasta sayısı; postop 1. günde 3 (Ca: 6,3-6,7), 2. günde 2 

(Ca: 6,3-6,9), 3.günde 1 hasta (Ca: 6,6) idi. 
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Şekil VIII : Fosfor değerlerinin preop ve postop seyri 

 

Fosfor değeri, postop 1. günde preop değerine göre arttı fakat anlamlı değildi. Fosfor 

değeri postop 1. gün ile 2. gün arasında ve postop 1. gün ile 3. gün arasında anlamlı yükseldi. 

Fosfor postop 2. günden itibaren preop değerine göre anlamlı derecede yükseldi (Şekil VIII). 

Patoloji Bulguları 

6 (%12 ) hastada paratiroid adenomu olduğu düşünülen dokunun dondurulmuş kesit çalışması 

yapılmasına ihtiyaç duyuldu, diğer  44 (%88) hastada ise ihtiyaç duyulmadı ve nihai patolojik tanı 

patolojik bez ile uyumlu idi. 

Frozen sonucu 5 hastada  paratiroid dokusu, 1 hastada lenf nodu olarak rapor edildi. Çıkartılan 

tüm lezyonlar aynı zamanda kalıcı (parafin) kesitlerde de değerlendirildi. Frozen sonucu paratiroid 

dokusu olarak belirtilen 5 hastanın parafin kesit incelemesinde 4’ü adenom olarak raporlanırken bir 

hastanınki ise hiperplazik bez olarak rapor edildi. Frozen çalışılan 6 hastadan 2’si persistant 

hiperparatiroidi nedeniyle reoperasyona alınan hastalardı. Bu persistant hiperparatiroidili 2 hasta Usg 

görüntüleme ile operasyon bulgusu uyumsuz, ektopik yerleşimli hasta idi. Bu 2 hastadan birinde frozen 

sonucu paratiroid adenom, diğerinde lenf nodu olarak rapor edildi. Lenf nodu olarak rapor edilen 
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hastaya intraoperatif eksplorasyon derinleştirildi. Hastanın retroözefajyal alanda paratiroid adenom 

bulundu. Parafin kesit sonucu adenom olarak rapor edildi.  

Eksize edilen en küçük patolojik paratiroid bezi 90 mg iken en büyük bez 11600 mg idi. 

Ortalama ağırlık 1941,38 mg idi.  

Primer hiperparatiroidi nedeniyle opere edilen 44 hastada paratiroid adenomu, 6 hastada ise 

paratiroid hiperplazisi mevcuttu.  

Multi nodüler guatr ve paratiroid adenom nedeniyle bilateral total tiroidektomi ve adenom 

eksizyonu yapılan bir hastanın tiroid parafin kesitleri papiler ca olarak rapor edildi. Bu hastaya ek bir 

cerrahi tedavi uygulanmadı. Tiroidektomi materyallerinde saptanan patolojiler için Tablo XVI’a 

bakınız. 

 Men 1 ailesine mensup primer hiperparatiroidili hastanın, akromegali, büyüme hormonu 

yüksekliği ve hiperkalsemi nedeni ile endokrinoloji kliniğinde yapılan tetkiklerinde PTH: 237 pg/ml, 

Ca: 13 mg/dL saptandı. Usg’de sol alt lokalizasyonda 2 cm boyutunda paratiroid adenomu, tiroidde en 

büyüğü 4 cm boyutunda bilateral nodüller izlendi. Hipofiz MR’da  1 cm boyutunda hipofiz adenomu 

ile uyumlu görünüm mevcuttu. Oral glukoz tolerans testinde GH süprese olmadı. Hasta MEN 1 kabul 

edildi.  Kliniğimizde hastaya bilateral total tiroidektomi ve sol alt paratiroid adenom eksizyonu yapıldı. 

Patoloji sonucu tiroid nodüler hiperplazi, paratiroid adenom olarak rapor edildi. 

MEN 2A ailesinden olan hastaya detaylı bakıldığında; 3 yıl içinde nefrolitiazis nedeniyle 2 kez 

ESWL yapıldığı öğrenildi. 2 aydır yorgunluk, halsizlik, vucutta yaygın ağrı şikayetleriyle endokrinoloji 

polikliniğine başvuran hastanın yapılan biyokimyasal tetkiklerinde PTH 677 pg/ml, kalsiyum 16 

mg/dL, fosfor 1.4 mg/dL, kalsitonin 57,7 pg/ml saptandı. Usg de, sağ tiroid lobunda 6.7 mm çapında 

olan  birkaç adet nodül, sağ tiroid lobu posterior komşulugunda 20x21 mm boyutlarında paratiroid 

adenomu izlendi. Kliniğimiz tarafından sağ tiroid lobektomi ve sağ alt paratroid adenom eksizyonu 

yapıldı. Postop PTH düzeyi 3,9’a, kalsiyum 9,8’e düştü. Patoloji sonucu paratiroid adenom ve tiroid 

medüller ca olarak rapor edilmesi üzerine hasta MEN açısından araştırılması ve totale tamamlayıcı 

tiroidektomi yapılması amacıyla kliniğimize yatırıldı. 24 saatlik idrarada metanefrin , normetanefrin, 

vanil mandelik asit ve 5 hidroksi indol asetik asit seviyeleri normal düzeylerdeydi. Kalsitonin düzeyi 

2’nin altında baskılı geldi. Hastanın sürrenale yönelik tarama amacıyla çekilen abdomen bt’sinde, sol 

sürrenal çatıda şüpheli nodüler genişleme izlendi. MEN tip 2A tanısı kondu.  Hastaya totale tamamlayıcı 

tiroidektomi uygulandı. Ameliyat sonrası hasta endokrinoloji polikliniğinde takibe alındı. Hastanın 

ailesi MEN 2A açısından taranması amacıyla endokrinoloji poliklinik kontrolüne gelmeleri önerildi.  
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Tablo XVI : Tiroid Patoloji Sonuçları   

 

Patoloji sonucu Sayı  %  

Tiroidektomi 

yapılmayan 

21 42,0 

noduler hiperplazi 24 48,0 

diffüz hiperplazi 1 2,0 

lenfositik tiroidit 2 4,0 

meduller ca 1 2,0 

papiller ca 1 2,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

Tablo XVII : Tiroid patoloji durumuna göre USG lokalizasyonun doğruluğu 

 

 

Tiroidpatolojisi Total 

noduler 

hiperplaz

i 

diffüz 

hiperplaz

i 

lenfo

sitik 

tiroid

it 

medull

er ca 

papiller 

ca 

 
p 

değer

i 

Usg 

Uyumlu 

mu 

uyums

uz 

8 0 0 0 0 8 

0.718 

uyumlu 16 1 2 1 1 21  

Total 24 1 2 1 1 29  

 

 

Eş zamanlı tiroidektomi yapılan ve yapılmayan (n=29 ve n=21) hastalar karşılaştırıldığında, 

tiroidektomi yapılanlarda 2. ve 3. gün PTH değerinin daha düşük olduğu (ortalama PTH 48,36’ya karşı 

23,4 p=0,004 ve 59,67’ye karşı 34,89 p=0,077), fosforun ise 1. ve 2. gün daha düşük olduğu (1. gün 

3,05’e karşı 2,48, p=0,029; 2. gün 3,25’e karşı 2,72 p=0,059) izlenmiştir. Postop kalsiyum değerleri 

tiroidektomi yapılan ya da yapılmayanlarda farklı değildir. (Tablo  XVIII) 
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Tablo  XVIII : Eş zamanlı tiroidektomi yapılan ve yapılmayan hastaların postop 

laboratuvar değişikliklerinin karşılaştırılması 

 

 

 Tiroidektomi_

Var N 

Ortalam

a  

Std. 

Deviasyon 

P değeri 

farkPTH_0_

E 

yok 21 508,409

5 

676,06443 0,308 

var 27 353,477

8 

346,34980  

farkPTH_E_

1 

yok 21 -1,9238 32,60158 0,599 

var 26 3,8038 39,95464  

farkPTH_E_

3 

yok 19 -

37,2421 

53,96417 0,084 

var 26 -

11,3654 

44,21117  

farkCa_0_1 yok 21 2,9048 2,09391 0,854 

var 29 2,8093 1,56981  

farkCa_0_3 yok 21 2,7286 2,55757 0,757 

var 28 2,9096 1,48823  

farkP_0_1 yok 20 -,43500 1,044925 0,162 

var 27 -,05407 ,792868  

farkP_0_3 yok 20 -,6700 1,02089 0,496 

var 26 -,4523 1,09994  

 

 

Hastalar paratiroid yerleşim lokalizasyonu (sağ-sol ya da üst-alt), belli başlı semptomların 

varlığı ya da yokluğu, 3. gündeki kalsiyum ve fosfor değerlerinin yükselip düşmesine göre gruplara 

ayrılarak karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmaların sonuçları Tablo XIX’da  verilmiştir.  
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Tablo XIX : Paratiroid yerleşim yeri, başlıca semptomların varlık durumu ve 

postoperatuar kalsiyum ve fosforun seyrindeki farklılıklara göre çeşitli hasta gruplarında 

verilerin karşılaştırılması (p değerleri verilmiştir). 
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Parametre 

Yerleşim 

Yeri Sağ-

Sol 

Yerleşim 

Yeri 

Alt-Üst 

Kas iskelet 

sistemi 

yakınması 

Var - Yok 

GIS 

yakınması 

Var-yok 

3.gün Ca 

yükselen - 

dusen 

3. gün P 

yükselen - 

düşen 

N: 22/24 N: 29/17 N:40/10 N:28/22 N: 32/18 N: 19/22 

Yas 0,937 0,489 0,551 0,290 0,312 0,830 

       

VitD 

 

0,508 0,713 0,435 0,241 0,519 0,240 

Günlük İdrar 

Ca 

 

0,429 0,559 0,522 0,641 0,116 0,030 

Günlük İdrar 

Kr 

0,598 0,474 0,633 0,392 0,292 0,582 

       

Günlük İdrar 

Hacmi 

0,323 0,581 0,847 0,488 0,952 0,643 

       

Spot İdrar Ca 0,590 0,915 0,688 0,489 0,108 0,281 

       

Spot idrar Kr 0,220 0,599 0,920 0,208 0,244 0,655 

       

SerumKr 0,709 0,674 0,300 0,997 0,047 0,507 

       

PTH_0 0,724 0,146 0,916 0,880 0,265 0,806 

       

Serum Ca_0 0,192 0,535 0,746 0,655 0,007 0,943 

       

Serum P_0 0,648 0,275 0,974 0,407 0,335 0,700 

       

ALP 0,548 0,423 0,040 0,144 0,956 0,682 
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Albumin 0,809 0,143 0,387 0,715 0,430 0,247 

       

Günlük idrar 

Ca/Kr 

0,505 0,937 0,239 0,367 0,267 0,283 

       

TSH 0,369 0,810 0,302 0,225 0,077 0,513 

       

st3 0,264 0,254 0,830 0,344 0,963 0,058 

       

st4 0,033 0,205 0,491 0,049 0,905 0,694 

       

PTHerken 0,438 0,165 0,625 0,763 0,875 0,863 

       

adenom_mm 0,885 0,639 0,736 0,492 0,256 0,973 

       

adenom_mg 0,934 0,235 0,703 0,945 0,922 0,327 

       

Clkr 0,725 0,376 0,662 0,314 0,229 0,434 

       

SpotU Ca / Kr 0,376 0,361 0,271 0,775 0,923 0,240 

       

farkPTH_0_E 0,849 0,191 0,643 0,932 0,129 0,468 

       

farkPTH_3_E 0,064 0,997 0,008 0,745 0,239 0,166 

       

farkPTH_E_1 0,098 0,568 0,480 0,823 0,257 0,532 

       

farkPTH_E_3 0,064 0,997 0,008 0,745 0,239 0,166 

       

farkCa_0_1 0,322 0,311 0,784 0,961 0,748 0,679 

       

farkCa_0_3 0,089 0,688 0,690 0,413 0,001 0,891 
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farkP_0_1 0,243 0,574 0,435 0,706 0,900 0,347 

       

farkP_0_3 0,570 0,752 0,611 0,522 0,402 0,542 

       

 

 

PTH’a renal cevaplılığın bir göstergesi olarak, serum fosfor/kreatin klerensi hesaplandı. Bu 

parametrenin, preop kalsiyum düzeyi ile (r=0,547, p<0,001) ve beklenen keratin klerensine göre ölçülen 

klerensin düşüş miktarı ile korelasyonları mevcuttu (r=0,693, p<0,001). Albumin ile zayıf bir negatif 

korelasyon da saptandı (r=-0,308, p=0,045) (Tablo XX). 

 

Tablo XX:  Korelasyon analizinde anlamlı bulunan korelasyonlar  

 

 

TARTIŞMA 

Primer hiperparatiroidi, bir veya birden fazla bezden aşırı ve kontrolsüz paratiroid 

hormon (PTH) sekresyonu sonrası ortaya çıkan sık görülen bir endokrin hastalıktır. PTH’nın 

başlıca etkileri kemikten kalsiyum mobilizasyonu ve böbrekten kalsiyum geri emilimidir. 

Ortaya çıkan hiperkalsemi hastalığın ana biyokimyasal bulgusudur. 

Primer hiperparatiroidi tüm yaşam boyunca görülmekle birlikte orta yaşlarda zirve 

yapar. Kadınlarda 2-3 kat daha fazla görülür. En sık görüldüğü hasta grubu 50-60 yaş grubu, 

menopozun ilk 10 yılındaki kadınlardır (1). Bizim çalışmamızda da kadın sayısı erkek sayısının 

5 katından fazlaydı. Ortalama yaş literatürle uyumlu olarak 51,2 bulundu. Kadınların ortalama 

yaşı, erkeklere göre yaklaşık 9 yaş daha gençti. 

Primer hiperparatiroidinin klinik görünümü yıllar içinde değişmiş, olguların giderek 

daha az semptomlu/ asemptomatik durumda, sadece biyokimyasal/hormonal verilerle tanınması 

sık görülür olmuştur. İlk serilerde nefrolitiazis %57 oranında bildirilerken, daha geç 

bildirimlerde, örneğin Silverberg ve arkadaşları %17 olarak bildirmişlerdir (13). Hastalarımızın 

12’sinde (%24) p-HPT ile doğrudan ilişkilendirilebilecek nefrolitiazis öyküsü vardı. Hastaların 

%40’ında ise kas iskelet sistemi türünden genel/nonspesifik, subjektif şikayetler mevcuttu. 

Hastalar bu tür non-spesifik yakınmalar ya da rutin tetkikler sonrası tanı almıştı. Bu tür 
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nonspesifik şikayetleri olan hastaların şikayetlerinin gerçekten primer hiperparatiroidi ile mi 

ilişkili olduğu, cerrahi kür sonrası orta-uzun vadedeki semptom durumu ile, benzer yaş ve 

özelliklerdeki normal bireylerde bu şikayetlerin görülme sıklığının araştırılması ile anlamak 

 

25-OH 

Vitamin 

D 

 

İlişkili 

paramet

re 

SerumP

_0 

 

         

Kor. 

katsayısı  

0,467          

P değeri 0,012          

 

Günlük 

Üriner 

Ca 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

kr 

Günlük 

üriner 

vol 

Spot 

üriner 

Ca 

ClKr  PTH_0      

Kor. 

katsayısı  

0,388 -0,364 0,362 0,385 0,319      

P değeri 0.008 0,014 0,016 0,009 0,033      

 

Günlük 

üriner 

Kr 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Ca 

ClKr Ca/Kr Serum 

Ca_0 

ALP Ca 2. 

gün  

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

Ca_0_3 

Günlük 

üriner 

vol 

 

Kor. 

katsayısı  

0,388 0,711 0,523 -0,324 0,412 0,291 -0,421 -0,330 -0,428  

P değeri 0,008 <0.001 <0.001 0,028 0,004 0,50 0,004 0,025 0,003  

 

Günlük 

Üriner 

Vol 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Ca 

Günlük 

üriner 

Kr 

P 1. gün 

 

       

Kor. 

katsayısı  

-0,364 -0,428 0,419        

P değeri 0,014 0,003 0,005        

 

Spot 

üriner 

Ca 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Ca 

Spot 

üriner  

Ca/Kr 

Ca /Kr Serum 

Kr 

      

Kor. 

katsayısı  

0,362 0,495 0,411 -0,304       

P değeri 0,016 <0.001 0,006 0,036       

 

Spot 

üriner 

Ca/Kr 

İlişkili 

paramet

re 

Spot 

üriner 

Ca 

Ca/Kr Serum

Kr 

       

Kor. 

katsayısı  

0,495 0,768 -0,299        

P değeri <0.001 <0.001 0,41        

 

ClKr 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Ca 

Günlük 

üriner 

KR 

Ca/Kr Serum 

Kr 

Serum 

Ca_0 

ALP Fark 

Ca_0_1 

   

Kor. 

katsayısı  

0,385 0,711 -0,329 -0,394 -0,345 0,564 -0,418    

P değeri 0.009 <0.001 0,027 0,007 0,19 <0.001 0,004    
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Günlük 

Üriner 

Ca/Kr 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Kr 

Spot 

üriner 

Ca 

Spot 

üriner 

Ca/Kr 

ClKr Serum

Kr 

     

Kor. 

katsayısı  

-0,523 0,411 0,768 -0,329 -0,302      

P değeri <0.001 0,006 <0.001 0,027 0,044      

 

Serum

Kr 

İlişkili 

paramet

re 

Spot 

üriner 

Ca 

Spot 

üriner 

Ca/Kr 

ClKr Ca/Kr ALP ST4     

Kor. 

katsayısı  

-0,304 -0,299 -0,394 -0,302 -0,307 0,295     

P değeri 0,036 0,41 0,007 0,044 0,030 0,040     

 

PTH_0 

 

 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Ca 

Serum 

Ca_0 

ALP Albumi

n 

ST4 PTH 

Erken 

PTH 1. 

gün 

PTH 2. 

gün 

PTH 3. 

gün 

P 1. gün 

Kor. 

katsayısı  

-0,319 0,460 0,617 -0,291 -0,429 0,757 0,371 0,327 0,383 -0,409 

P değeri 0,033 0,001 <0.001 0,041 0,002 <0.001 0,009 0,025 0,009 0,004 

İlişkili 

paramet

re 

P 2. gün P 3. gün Adeno

m 

mm 

Adeno

m 

mg 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

P_0_1 

Fark 

Ca_0_3 

Fark 

P_0_3 

 

Kor. 

katsayısı  

-0,395 -0,396 0,481 0,633 0,332 0,999 0,324 0,435 0,334  

P değeri 0,007 0,006 <0.001 <0.001 0,019 <0.001 0,026 0,334 0,023  

 

Serum 

Ca_0 

 

 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Kr 

ClKr PTH_0 Albumi

n 

PTH 

Erken 

P 2. gün Adeno

m mm 

Adeno

m mg 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_3

_E 

Kor. 

katsayısı  

-0,324 -0,345 0,460 -0,402 0,476 -0,343 0,405 0,470 0,768 0,548 

P değeri 0,028 0,019 0,001 0,004 0,001 0,019 0,003 0,001 <0.001 <0.001 

İlişkili 

paramet

re 

Fark 

PTH_3_

E 

Fark 

Ca_0_3 

        

Kor. 

katsayısı  

-0,320 0,901         

P değeri 0,032 <0.001         

 

Serum 

P_0 

İlişkili 

paramet

re 

VitD P 1. gün P 2. gün P 3. gün Fark 

P_0_1 

Fark 

P_0_3 

    

Kor. 

katsayısı  

0,467 0,401 0,469 0,292 0,451 0,446     

P değeri 0,012 0,005 0,001 0,049 0,001 0,002     

 

ALP 

 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Kr 

ClKr Serum

Kr 

PTH_0 ST4 PTH 

Erken 

P 1. gün P 2. gün  P 3. gün  Adeno

m mm 
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 Kor. 

katsayısı  

0,412 0,564 -0,307 0,617 -0,417 0,523 -0,382 -0,370 -0,399 0,406 

P değeri 0,004 <0.001 0,030 <0.001 0,003 <0.001 0,008 0,011 0,006 0,003 

İlişkili 

paramet

re 

Adenom 

mg 

Fark 

PTH_0

_E 

        

Kor. 

katsayısı  

0,589 0,669         

P değeri <0.001 <0.001         

 

Albumi

n 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

Ca_0 

P 2. gün Fark 

Ca_0_3 

      

Kor. 

katsayısı  

-0,291 -0,402 0,388 -0,363       

P değeri 0,041 0,004 0,008 0,010       

 

TSH 

İlişkili 

paramet

re 

PTH 3. 

gün 

Fark 

PTH_3

_E 

        

Kor. 

katsayısı  

0,318 0,395         

P değeri 0,033 0,008         

 

ST4 

İlişkili 

paramet

re 

Serum 

Kr 

PTH_0 ALP PTH 

Erken 

PTH 3. 

gün 

Ca 2. 

gün 

Ca 3. 

gün 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

Ca_0_3 

Kor. 

katsayısı  

0,295 -0,429 -0,417 -0,327 -0,387 0,585 0,416 -0,293 -0,437 -0,341 

P değeri 0,040 0,002 0,003 0,025 0,009 <0.001 0,003 0,041 0,002 0,018 

 

PTH 

Erken 

 

 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

Ca_0 

ALP ST4 PTH 1. 

gün 

PTH 3. 

gün 

P 3. gün Adeno

m mm 

Adeno

m mg 

Fark 

Ca_0_1 

Kor. 

katsayısı  

0,757 0,476 0,523 -0,327 0,314 0,334 -0,347 0,469 0,804 0,426 

P değeri <0.001 0,001 <0.001 0,025 0,032 0,025 0,019 0,001 <0.001 0,003 

İlişkili 

paramet

re 

Fark  

PTH_0_

E 

Fark 

PTH_3

_E 

Fark 

Ca_0_3 

Fark 

P_0_3 

      

Kor. 

katsayısı  

0,726 -0,458 0,435 0,354       

P değeri <0.001 0,002 0,002 0,017       

 

PTH 

1.gun 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 PTH 

Erken 

PTH 

2.gün 

PTH 

3.gün 

 Fark 

PTH_3

_E 

     

Kor. 

katsayısı  

0,371 0,314 0,704 0,578 0,327      

P değeri 0,009 0,032 <0.001 <0.001 0.030      
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PTH 

2.gun 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 PTH 

1.gün 

PTH 

3.gün 

Fark 

PTH_3

_E 

      

Kor. 

katsayısı  

0,327 0.704 0,815 0,658       

P değeri 0,025 <0.001 <0.001 <0.001       

 

PTH 

3.gün 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 TSH ST4 PTH 

Erken 

PTH 

1.gün 

PTH 

2.gün 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

PTH_3

_E 

  

Kor. 

katsayısı  

0,383 0,318 -0,387 0,334 0,578 0,815 0,358 0,685   

P değeri 0,009 0,033 0,009 0,25 <0.001 <0.001 0,016 <0.001   

 

Ca 1. 

gün 

İlişkili 

paramet

re 

Ca 2. 

gün 

Ca 3 

gün  

Fark 

Ca_0_1 

       

Kor. 

katsayısı  

0,477 0,377 -0,508        

P değeri <0.001 0,008 <0.001        

Ca 2. 

gün 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

ürıner 

kr 

St4 Ca 1. 

gün  

Ca 3. 

gün  

Adeno

m mg 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

Ca_0_3 

  

Kor. 

katsayısı  

0,291 0,585 0,477 0,735 -0,317 -0,481 -0,305 -0,478   

P değeri 0,050 <0.001 <0.001 <0.001 0,025 <0.001 0,035 0,001   

Ca 3. 

gün 

İlişkili 

paramet

re 

ST4  Ca 1. 

gün 

Ca 2. 

gün 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

Ca_0_3 

    

Kor. 

katsayısı  

0,416 0,377 0,735 -0,454 -0,326 -0,649     

P değeri 0,003 0,008 <0.001 0,001 0,024 <0.001     

P 1. gün 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

ürıner 

volum 

PTH_0 Serum 

P_0 

ALP P 2.gün  P 3. gün  Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

P_0_1  

  

Kor. 

katsayısı  

0,419 -0,409 0,401 -0,382 0,751 0,514 -0,376 -0,637   

P değeri 0,005 0,004 0,005 0,008 <0.001 <0.001 0,014 <0.001   

P 2. gün 

 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

Ca_0 

Serum 

P_0 

ALP Albumı

n 

P.1.gün P 3.gün Adeno

m mg 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

P_0_1 

Kor. 

katsayısı  

-0,395 -0,343 0,469 -0,370 0,388 0,751 0,781 -0,350 -0,360 -0,337 

P değeri 0,007 0,019 0,001 0,011 0,008 <0.001 <0.001 0,017 0,016 0,022 

İlişkili 

paramet

re 

Fark 

Ca_0_3 

Fark 

P_0_3 
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Kor. 

katsayısı  

-0,334 -0,399         

P değeri 0,025 0,007         

P 3. gün 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

P_0 

ALP PTH 

Erken  

P 1. gün  P 2. gün  Adeno

m mg  

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

P_0_3 

 

Kor. 

katsayısı  

-0,396 0,292 -0,399 -0,347 0,514 0,781 -0,348 -0,355 -0,726  

P değeri 0,006 0,049 0,006 0,019 <0.001 <0.001 0,018 0,017 <0.001  

Adeno

m 

boyut 

(mm) 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

Ca_0 

ALP PTH 

Erken  

Adeno

m mg  

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

Ca_0_3 

  

Kor. 

katsayısı  

0,481 0,405 0,406 0,469 0,549 0,395 0,566 0,415   

P değeri <0.001 0,003 0,003 0,001 <0.001 0,004 <0.001 0,003   

Adeno

m 

ağırlık 

(mg) 

 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

Ca_0 

ALP PTH 

Erken  

Ca 

2.gün  

P 2.gün P 3.gün Adeno

m mm 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_0

_E 

Kor. 

katsayısı  

0,633 0,470 0,589 0,804 -0,317 -0,350 -0,348 0,549 0,448 0,694 

P değeri <0.001 0,001 <0.001 <0.001 0,025 0,017 0,018 <0.001 0,001 <0.001 

İlişkili 

paramet

re 

Fark 

PTH_3_

E 

Fark 

Ca_0_3 

Fark 

P_0_3 

       

Kor. 

katsayısı  

-0,338 0,469 0,319        

P değeri 0,023 0,001 0,031        

Fark 

Ca_0_1 

 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

kr  

ClKr   PTH_0 Serum 

Ca_0 

St4  PTH 

Erken 

Ca  

1.gün 

Ca 

2.gün 

Ca 

3.gün 

Adeno

m mm 

Kor. 

katsayısı  

-0,421 -0,418 0,332 0,768 -0,293 0,426 -0,508 -0,481 -0,454 0,395 

P değeri 0,004 0,004 0,019 <0.001 0,041 0,003 <0.001 <0.001 0,001 0,004 

İlişkili 

paramet

re 

Adenom 

mg 

Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

Ca_0_3 

       

Kor. 

katsayısı  

0,448 0,443 0,828        

P değeri 0,001 0,002 <0.001        

 

Fark 

PTH_0

_E 

 

 

İlişkili 

paramet

re 

Ca 

2.gün 

Ca 

3.gün 

P 1.gün P 2.gün P 3.gün Adeno

m mm 

Adeno

m mg 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

P_0_1 

Fark 

Ca_0_3 

Kor. 

katsayısı  

-0,305 -0,326 -0,376 -0,360 -0,355 0,566 0,694 0,443 0,294 0,585 

P değeri 0,035 0,024 0,014 0,016 0,017 <0.001 <0.001 0,002 0,050 <0.001 
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mümkün olabilir. Tez çalışmamızın konusu dahilinde olmadığı için hastaların postop orta-uzun 

vadedeki semptom takibi yapılmadı. 

2002 NIH konferansında belirlenen primer hiperparatiroidi operasyon kriterleri 

şunlardır: 

1-Serum kalsiyum düzeyi normalden >1mg/dL olanlar, 

2- 24 saatlik idrar kalsiyum atılımı > 400 mg/24 saat  

İlişkili 

paramet

re 

ALP PTH_0 Serum 

Ca_0 

ST4 PTH 

Erken 

PTH 

3.gün 

    

Kor. 

katsayısı  

0,669 0,999 0,548 -0,437 0,726 0,358     

P değeri <0.001 <0.001 <0.001 0,002 <0.001 0,016     

Fark 

P_0_1 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

P0 

P 1.gün P 2.gün Fark 

PTH_0

_E 

Fark 

P_0_3 

    

Kor. 

katsayısı  

0,324 0,451 -0,637 -0,337 0,294 0,569     

P değeri 0,026 0,001 <0.001 0,022 0,050 <0.001     

 

Fark 

PTH_3

_E 

İlişkili 

paramet

re 

Serum 

Ca_0 

TSH PTH  E PTH 

1.gün 

PTH 

2.gün 

PTH 

3.gün 

Adeno

m mg 

   

Kor. 

katsayısı  

-0,320 0,395 -0,458 0,327 0,658 0,685 -0,338    

P değeri 0,032 0,008 0,002 0,030 <0.001 <0.001 0,023    

 

Fark 

Ca_0_3 

 

 

İlişkili 

paramet

re 

Günlük 

üriner 

Kr 

PTH_0 Serum 

Ca_0 

Albumi

n 

ST4 PTH 

Erken 

Ca 

2.gün 

Ca 

3.gün 

P 2.gün Adeno

m mm 

Kor. 

katsayısı  

-0330 0,435 0,901 -0,363 -0,341 0,435 -0,478 -0,649 -0,334 0,415 

P değeri 0,025 0,002 <0.001 0,010 0,018 0,002 0,001 <0.001 0,025 0,003 

İlişkili 

paramet

re 

Adenom 

mg 

Fark 

Ca_0_1 

Fark 

PTH_0

_E 

       

Kor. 

katsayısı  

0,469 0,828 0,585        

P değeri 0,001 <0.001 <0.001        

 

Fark 

P_0_3 

İlişkili 

paramet

re 

PTH_0 Serum 

P_0 

PTH 

Erken 

P 2.gün P 3.gün Adeno

m mg 

Fark 

P_0_1 

   

Kor. 

katsayısı  

0,334 0,446 0,354 -0,399 -0,726 0,319 0,569    

P değeri 0,023 0,002 0,017 0,007 <0.001 0,031 <0.001    
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3- Kreatinin klirensinde %30’dan fazla azalma,  

4- Kemik dansitesinde azalma saptanan (T değerinin herhangi bir alanda -2.5’den az 

olması),  

5- 50 yaşından genç hastalar  

6- Medikal gözlemin zor veya imkansız olduğu olgulara cerrahi önerilir 

2002 NIH konferansı cerrahi endikasyon kriterlerine göre, hasta grubumuzda her bir 

kritere uyan hasta yüzdeleri şu şekildedir:  3 hastada (%6) idrar kalsiyum eksresyonu 400 

mg/gün üzeri, 22 hasta (%44) 50 yaş altında, 12 hastada (%24) serum kalsiyumu 12 mg/dl ‘nin 

üzerinde, 29 hastada (%58) yaşa göre beklenen kreatin klerensi en az %30 azalmış, 12 hastada 

(%24) nefrolitiazis mevcuttu. Çalışmamızda, yaş, ürolitiazis öyküsü, günlük idrar kalsiyum 

itrahı, kreatin klerensinde düşme, serum kalsiyum olmak üzere NIH operayon kriterlerinden 

beşi değerlendirilmeye alınmıştır. 50 hastadan 7’sinde bu kriterlerin hiç biri sağlanmazken, 

2’sinde dört kriter pozitifti. Ortalama kriter sayısı 1.56 idi. Opere edilen ve elimizdeki verileri 

NIH kriterlerine uymayan hastaların, çalışmamızda tasnif etmediğimiz kriterlere haiz olması 

mümkündür. Hastalar genel cerrahi servisine refere edilirken endokrinoloji kliniğinde  çoğu 

zaman hiperkalsemileri tedavi edilmektedir. 

Çalışmamızda ortalama kalsiyum 11,6 mg/dl iken, kalsiyum düzeyi  2 hastada normal 

düzeydeydi. Çalışmamızdaki hastaların çoğu endokrinoloji kliniğinde takip edilmiş hastalardır 

ve hiperkalsemileri tedavi edilmiştir. Bu nedenle çalışma hastaları arasında kalsiyumu normal 

düzeyde olanlar bulunabilmektedir. Diğer yandan p-HPT’ye eşlik eden vitamin D eksikliği 

durumunda kalsiyum normal düzeylerde bulunabilmektedir. 

Fosfor düzeyleri ortalama 2,5 bulunmuştur. Hafif primer hiperparatiroidili olgularda 

fosfor düzeyi 2,9 ± 0,1 olarak bildirilmiştir (14). p-HPT  hastalarının %25’inde fosfor eksikliği 

aşikardır. Bizim hasta grubumuzda ise 30 hastada (%60) fosfor düşüklüğü (p<2.7) mevcuttu. 

Fosfor düşüklüğünün fazla olması, vitamin D eksikliğinin sık olmasından ya da hasta 

grubumuzda p-HPT ’nin daha ağır şekilde prezente olmasından kaynaklanabilir. Fosforu düşük 

olanlarda vitamin D düzeyi de düşük olmakla birlikte, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildi (17,9±23,2’ye karşı 41,08±46,8, p=0,089). 

Hafif primer hiperparatiroidide ortalama PTH düzeyleri 121 ± 7 pg/ml olarak 

bildirilmiştir (14). Hasta grubumuzda ortalama PTH düzeyleri 489 pg/dl iken, medyan PTH 

düzeyi 276 pg/dl olarak bulundu. Bu, hasta grubumuzda, primer hiperparatiroidinin daha ağır 

seyrettiğinin bir göstergesi olabilir. 
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Primer hiperparatiroidide 25-OH Vit D düzeyi düşükken, 1-25 OH vitamin D düzeyi üst 

sınırlarda beklenir (14). Hasta grubumuzda 25-OH vitamin D düzeyleri ortalama 24,66 mcg/l  

olarak bulundu. 25-OH vitamin D düzeyi ölçülen 29 hastanın içinde 10 hastada ağır vitamin D 

eksikliği (<10) mevcutken, 12 sinde ise hafif D vitamini eksikliği (<30) mevcuttu. yalnızca 7 

hastada vitamin D düzeyleri normaldi. Vitamin D düzeyi 30 mcg/ml cut-off olarak alındığında, 

vitamin düzeyleri düşük olan hastalarda, vitamin D normal bulunanlara göre ilginç bir şekilde 

kalsiyum ortalamalarının yüksek olduğunu saptadık. Bu hastaların fosforları beklendiği üzere 

daha düşükken, kalsiyum yüksekliğinin, sadece bu hastalardaki p-HPT ’nin daha ağır olmasına 

bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Aksi, yani vitamin D eksikliğinin, hiperkalsemiyi artırması 

mümkün görünmemektedir. 

Hafif primer hiperparatiroidide günlük idrar eksresyonu 248±12 mg/gün olarak 

bildirilmiştir. Çalışmamızda benzer şekilde günlük idrar kalsiyum eksresyonu 218,5 mg/gün 

olarak bulunmuştur. Hasta grubumuzda primerhiperparatiroidi daha ağır olmakla birlikte idar 

kalsiyum eksresyonunun ılımlı düzeylerde olması, eşlik eden D vitamini eksikliğinin fazla 

olmasına bağlı olabilir. Vitamin D düzeyi düşük olan primer hiperparatiroidi hastalarında idrar 

kalsiyum eksresyonunun daha az ve PTH düzeylerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir (15). 

Çalışmamızda idrar kalsiyum eksresyonunun vitamin D düzeyi ile korelasyonu olmamasına 

karşın, vitamin D düzeyi düşük olanlarda, günlük idrar kalsiyum eksresyonu daha düşük 

bulunmuştur (177 mg/gün’e karşı 277 mg/gün, p=0,025) 

Paratiroid adeonomları daha yaygın olarak alt pollerde yerleşme eğilimindedir. 

Çalışmamızda da hastaların çoğunda (%58) paratiroid adenomu alt pollerde bulundu. Tipik 

adenomlar oval şekilli kırmızı-kahverengi, kapsüllü, düzgün yüzeyli nodüllerdir. Lezyon 

içerisinde bazen kanama alanları olabilir. Büyük nodüllerde kistik dejenerasyon görülebilir. 

Bazı küçük adenomlarda normal paratiroid dokusu kenarda incelmiş şekilde görülebilir. 

Adenomun ağırlığı 300 mg ile 6-7 grama kadar değişebilir. Büyüklükler, genelde 1 cm ila 3-4 

cm arasında değişir (16). Hasta grubumuzda paratiroid adenomu büyüklükleri 1 ila 7,5 cm 

arasında değişiyordu. Ağırlıklar ise 90 miligramdan 11,6 grama kadar farklılık gösteriyordu.  

Ortalama ağırlık 1,9 gram olarak bulundu. Bu veriler hastalarımızda primer hiperprartiroidinin 

daha ağır olduğunun bir göstergesi kabul edilebilir. 

Paratiroidlerin nükleer tıp görüntülemesi çift fazlı teknesyum sestamibi sintigrafisi ile 

ya da çift ajanlı sestamibi teknikleri ile yapılır. Normal tiroid dokusu sestamibiyi hızla atarken, 

paratiroidler sestamibiyi geç elimine eder . Erken ve geç (2 . saat) sestamibi görüntüleri 

arasındaki fark, paratiroid adenomunu görüntülemek için kullanılır (17). 
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Sestamibi sintigrafisinin sensitivitesi %50-100 ve spesifitesi %75-100 arası rapor 

edilmiştir (18). Yüksek kaliteli çalışmalarda, teknik optimal olarak kullanıldığında ortalama 

sensitivite %90,7, spesifite %98,7 bulunmaktadır.  Görüntüleme protokollerinin farklılıkları, 

kullanılan sestamibi dozu (4-25 mCi), görüntünün alınma süresi, kullanılan kollimatörün türü 

inceleme sonucunu etkilemektedir. Eşlik eden tiroid patolojileri de sintigrafi sonuçlarında çok 

önemli etkiler yapabilmektedir. Çalışmamızda sestamibi çekilen 13 hastadan yalnızca 

yedisinde (%53,8) ameliyat bulguları sintigrafi ile uyumlu bulunmuştu. Bu da muhtemelen 

kullanılan tekniğin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Ultrasonografinin primer hiperparatiroidide büyümüş glandların lokalizasyonunu 

saptamada sensistivitesi %67-87 arasındadır (19-23). 

Ultrasonografinin başarısı radyoloğun tecrübesi, daha önce cerrahi geçirip geçirmediği, 

multinodüler guatr olup olmadığı gibi faktörlere bağlıdır. Atipik lokalizasyon, önceden tiroid – 

paratiroid cerrahi öyküsü, multinodüler guatr varlığı ulatrasonografinin duyarlılığını 

düşürmektedir. Çalışmamızda ultrasonografinin ameliyat bulgusu ile uyumu, literatüre benzer 

şekilde %78 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda üst pollerde yerleşen, atipik lokalizasyonlu ya 

da double-adenom durumlarında ultrasonografinin duyarlılığı azalmaktadır. 

Paratiroid cerrahisinden sonra geçici hipokalsemi sıktır. Geçici hipokalsemi hastaların 

%10-20’sinde görülmekle birlikte, bazı serilerde bu oran %35’e kadar yükselmektedir (24-26).  

Primer hiperparatiroidi cerrahisi sonrası geçici hipokalseminin en sık nedeni hiperkalsemi 

nedeniyle normal paratiroidlerin baskılanmış olmasıdır. Hafif hiperparatiroidide bu risk 

düşüktür. Paratiroidlerde baskılanma olmuşsa, sekresyon genellikle birkaç gün içinde hızla 

toparlar. Daha uzun süreli hipokalsemi normal paratiroid bezlerinin hasarlanmasına ya da ‘aç 

kemik sendromuna’ bağlı olarak gelişebilir. Aç kemik sendromu, kemiğin hızlı 

remineralizasyonu ile kalsiyumla birlikte fosforun da düştüğü ve PTH sekresyonlarının arttığı 

bir durumdur. Aç kemik sendromu çoğunlukla kısa sürmekle birlikte, 6-12 aya kadar uzayabilir. 

Kalıcı hipoparatiroidi vakaların %1’inden azında görülmektedir. Çalışmamızda 3. gün fosfor 

değeri preop değere göre düşen 19 hasta mevcuttu. Bu hastalarda, fosfor artanlara göre vitamin 

D düzeyi  ve günlük idrar kalsiyum itrahı istatistiksel olarak anlamlı olamayan derecede 

yüksekti (vitamin D: 26,9’a karşı 12,2, p=0,092; idrar ca: 248,9’a karşı 199,1, p=0,083). Bu 

bulgular, aç kemik sendromu gelişimi için vitamin D düzeyinin daha yüksek olmasının 

mineralizasyonu hızlandıran bir faktör olarak riski artırdığına işaret edebilir. 

Tiroid cerrahisinden sonra kalıcı hipoparatiroidi riski cerrahinin genişliğine bağlı olarak 

değişir. Paratiroidlerin doğrudan zedelenmesi, istenmeden çıkarılması ya da 
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devaskülarizasyonuna bağlı olarak gelişebilir. Tek taraflı tiroidektomiden sonra hipoparatiroidi 

riski düşüktür, ancak tiroid kanseri nedeniyle yapılan total tiroidektomilerde geçici 

hipoparatiroidi riski %33’e kadar yükselir. Çalışmamızda 21 hastada postop 1. gün serum 

kalsiyum 8,5’un altına düşerken, postop 3. günde 17 hastada kalsiyum 8,5’un altında kaldı. 

Postop 3. günde PTH değerleri, erken PTH değerlerine göre  35 hastada artarken, 10 hastada 

düşmeye devam etmişti. Postop 3. günde 6 hastada PTH değerleri 10’un altındaydı. 

Çalışmamızda uzun dönem takip olmadığı için kaç hastada kalıcı hipoparatiroidi geliştiğini 

bilemiyoruz. Ancak bu altı hastanın risk grubunda olduğunu düşünmekteyiz. Bu hasta grubunun 

ortak özelliği hepsinde çift taraflı eksplorasyon ve tiroidektomi yapılmış olmasıdır. Bu 

hastaların beşinde bilateral total tiroidektomi, birinde ise tek taraf total diğer taraf subtotal 

tiroidektomi yapılmıştı. 

Tirotoksikozlu hastalarda subtotal tiroidektomi sonrası geçici hipokalsemi hastaların 

1/3’ünde görülebilir. Kalsiyum düzeyindeki düşüş 24-48 saat sonra başlar. Nedeni tam 

bilinmemekle birlikte, hipertiroidide kemik dönüşümünün artması, iyonize kalsiyum 

düzeylerinin yükselmesi ve paratiroid fonksiyonlarının baskılanması rol oynuyor olabilir. 

Hipertiroidinin tedavisi ile bir tür ‘aç kemik sendromuyla’ kemiğin mineralizasyonunda artış 

olduğu iddia edilmiştir. Bazı hastalarda paratiroidlerde gözden kaçan bir hasar olabileceği ya 

da tiroidin manüplasyonu sonrası dolaşıma katılan kalsitoninin etkisiyle kalsiyum düşebileceği 

de iddia edilmiştir (27). Çalışmamızda TSH postop 3. gün PTH ve erken dönemden sonra 

3.güne PTH artışı ile pozitif koreledir. Benzer şekilde st4 düzeyi postop erken PTH ve postop 

3. gün PTH ile negatif koreledir. Bu bulgular, tiroid hormon düzeylerinin yüksekliğinin, postop 

PTH üzerinde baskılayıcı özellik gösterdiğine işaret edebilir. st4 düzeyi ile postop 2. ve 3. gün 

kalsiyum düzeyleri pozitif koreledir. Tiroid hormonlarının artması kemikten kalsiyum 

rezorbsiyununu artırırken, PTH düzeyini düşürmesi beklenir. Verilemizde st4’ün yüksekliği 

postop kalsiyumu artırmakta ve PTH’yı daha uzun süre baskıda tutmaktadır. TSH’nın 

yükselmesi de tiroid hormon düşüklüğüne eşlik ettiğinden, PTH’da yükselme görülmesi 

doğaldır. TSH ile hipertiroid yapılmış ratlarda paratiroid glandlara cerrahi yaralanma 

uygulandığında, paratiroid hücrelerinde iyileşmenin daha hızlı olduğu gösterilmiştir (28). 

Diğer cerrahi girişimler sırasında da hipokalsemi görülebilmektedir. Sitratlı kan 

transfüzyon yapılmayan ameliyatlarda da hipokalsemi  ve hiperparatiroidi gözlenmiştir. Bu 

hipokalsemi izotonikle hemodülisyona bağlanmıştır (29). Hipokalseminin şiddeti cerrahi-

anestezi işleminin ağırlığı ile artmıştır. Çalışmamızda eş zamanlı tiroidektomi yapılanlarda, 

postop kalsiyum değerleri tiroidektomi yapılmayanlara benzerken 2. gün PTH değeri daha 
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düşük bulunmuştur. Bu bulgu cerrahi manüplasyonun artmasının paratiroid fonksiyonunu 

bozduğu bilgisini desteklemektedir. Ancak fosfor değeri beklenenin aksine daha düşüktür. 

Primer hiperparatiroidide tümör hacmi ya da ağırlığı ile serum kalsiyum düzeyi yüksek 

oranda koreledir. Korelasyon katsayısı ortalama 0,6 olup, 0,4-0,8 arasında değerler 

bildirilmiştir (30-32). 

Çalışmamızda adenom ağırlığı ile PTH ve kalsiyum düzeyi arasında anlamlı korelasyon 

vardır (r değeri 0,633 ve 0,47. p değeri <0,001 ve 0,001). Kalsiyumun PTH ile korelasyonu da 

benzerdir (r=0,46 p=0,001).  Artan hücre kitlesinin daha fazla PTH sekresyonuna ve daha 

yüksek kalsiyum düzeylerine neden olması bilinen bir etkidir. Çalışmamızda, adenomun 

ağırlığı arttıkça, postop erken PTH değerinin de yükseldiği saptanmıştır (r=0,804, p<0,001). Bu 

yüksek PTH düzeylerinin geç klerensinden ya da büyük PTH’nun manüplasyonu sonrası 

dolaşıma daha fazla paratiroid hormonu katılmasına bağlı olabilir. Adenom ağırlığının, erken 

PTH düzeyleri ile bazal PTH’a göre daha yüksek korelasyon gösteriyor olması ikinci ihtimali 

kuvvetlendirmektedir. Adenom ağırlığı postop 1. ve 3. günlerdeki PTH yükselmesi ile negatif 

koreledir (r=0,724, p<0,001 ve r=0,338 p=0,023). Bunun nedeni, cerrahi manüplasyonla erken 

PTH’nın uygunsuz yükselmesi ya da PT ağırlığı arttıkça, kalan paratiroidlerdeki supresyonun 

daha ağır olmasıdır. Preop bakılan PTH’ın, erken ölçüme göre 3. günde PTH artışı ile 

korelasyonu anlamlı değildir (p=0,093). Bu da, adenom ağırlığının 1. ve 3. günlerdeki PTH 

yükselmesi ile olan negatif korelasyonunun, kalan bezlerin supresyonundan değil, cerrahi 

manüplasyon sırasında glanddan salınan PTH’ın erken postop düzeyleri yükseltmesinden 

kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bulgular özellikle büyük lezyonların çıkarılmasından sonra 

erken PTH’nın nispeten yüksek bulunmasının, cerrahi başarıdan şüphe etmeyi 

gerektirmeyeceğine; diğer yandan bu hastaların ameliyat sonrası hipoparatiroidi riskinin de 

erken PTH düzeyine bakılarak azımsanmaması gerektiğine işaret etmektedir. 

PTH’nın böbrekte fosfatürik etkisi vardır. Fosfor rabsorbsiyonu PTH’nın etkisiyle en 

fazla proksimal kıvrımlı tübüllerde baskılanır. Fosfor reabsorbsiyonu aktif bir işlem olup, 

GFR’ye göre düzeltildiğinde paratiroid hormona böbrek cevabının iyi bir göstergesidir. 

Çalışmamızda PTH’ya renal cevabın bir göstergesi olarak hesapladığımız fosfor/Clkr oranı, 

preop kalsiyum ile korele çıkmıştır. Hesaplanan bu parametredeki artış, PTH’ya renal cevapta 

azalmayı gösterebilir. Kalsiyumun artması, PTH’ya fosfotürik renal cevabı azaltıyor 

görülmektedir. Kreatin klerensindeki düşme de PTH’ya cevabı azaltmaktadır. PTH’nın 

fosfotürik etkisinin kalsiyum düzeyine göre değiştiğine ilişkin bir yayın da mevcuttur (33). GFR 

azaldıkça, artan fosfotürik hormonlar PTH ve FGF-23’e rağmen fosfor eksresyonu azalır (34). 
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Klerensdeki düşme ile PTH’nın fosfotürik cevabında azalma hesapladığımız fosfor/Clkr oranı 

ile de görülmektedir. 

Fakültemizde 1999-2002 arasında p-HPT  nedeniyle opere edilen 51 hastada, yüksek 

oranlarda tiroid patolojileri bulunmuştur. Bu patolojiler arasında 9 papiller tiroid kanseri 

(%17,6), 9 lenfositik tiroidit (%17,6), 2 bening tiroid adenomu (%3,9) ve 24 nodüler hiperplazi 

(%47) mevcutmuş (35). Ülkemizde 60 hasta ile yapılan başka bir  seride ise, 9 hastada tiroid 

kanseri (%15) olmak üzere toplam 40 hastada (%77) tiroid patolojisi saptanmış (36). Başka bir 

seride minimal invazif paratiroid cerrahisi yapılan 194 hastada preoperatif USG ve biyopsi ile 

tanı şüpheli bulunarak tiroidektomi de yapılan 23 hastanın 9’unda (%5,5) tiroid kanseri 

saptanmış (37). Çalışmamızda preoperatuvar değerlendirme ile tiroid patolojisi düşünülerek 

tiroidektomi yapılan 29 hastanın ikisinde tiroid kanseri (tiroidektomi grubunda %6,9, tüm hasta 

grubunda %4) saptandı. Bu oran, fakültemizdeki eski rakamlara göre düşük olmakla birlikte, 

hasta grubunda toplam tiroid patolojisi sıklığı, -diffüz hiperplazi sayılmazsa- %56 gibi yüksek 

bir orandadır. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, hasta grubumuzda 2002 NIH operasyon kriterlerinden en fazla kreatin 

klerensinde azalma ve yaş kriteri mevcut idi. Hasta grubumuzun PTH düzeyleri ve paratiroid 

ağırlıkları orta-ağır hiperparatiroidiye işaret etmektedir. D vitamini eksikliği sık olmakla 

birlikte postop hipokalsemi için bir risk fatörü değildir. Lezyonun lokalizasyonunda sestamibi 

sintigrafisi etkin kullanılamamaktadır. Ultrasonografi yüksek tanısal değere sahip olmakla 

birlikte atipik yerleşimli, üst glandlardan kaynaklanan ya da multipl lezyonlarda yanlış 

lokalizasyona sebeb olabilmektedir. Cerrahi eksplorasyon arttıkça postop hipokalsemi riski 

artmaktadır. Eş zamanlı tiroidektomi yapılanlarda bu risk daha yüksektir. Paratiroid lezyonun 

hacmi ve ağırlığı hiperkalsemi ve hiperparatiroidinin derecesi ile orantılıdır. Postop erken 

bakılan PTH düzeyi cerrahi manüplasyona bağlı olarak büyük lezyonlarda daha yüksek 

bulunabilir. Primer hiperparatiroidide kalsiyumun artması ya da kreatin klerensindeki düşme, 

PTH’nın renal fosfotürik etkisinde azalmaya yol açabilir. Primer paratiroidide eşlik eden tiroid 

patolojileri sık olmakla birlikte geçmiş yıllara göre eş zamanlı tiroid kanseri insidansında 

azalma dikkati çekmektedir. Primer hiperparatiroidinin tanı ve tedavisinin başarılı olabilmesi için, 

multidisipliner yaklaşım gereklidir.  
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73.  E. Mine SOYLU Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

74.  Ebru KAFKAS Çukurova Üniversitesi 

75.  Ebru YILDIZ Mersin Üniversitesi 

76.  Ece KALAY Mersin Üniversitesi 

77.  Ece Ümmü DEVECİ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

78.  Eda ÇAK Mersin Üniversitesi 

79.  Elçin ESENLİK Akdeniz Üniversitesi 

80.  Eldar HACIYEV Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

81.  Elif ERDEVE ÖZVAN Çukurova Üniversitesi 

82.  EMİNE ÖNCÜ Mersin Üniversitesi 

83.  Emine Yılmaz BOLAT Mersin Üniversitesi 

84.  Emre ESER Berta Ar-Ge 

85.  Engin ÖZDEMİR  

86.  Engin ZABUN MEB 

87.  Erdinç NAYIR Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 
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88.  Erdinç TİMOÇİN Mersin Üniversitesi 

89.  Ergül ŞAHİN MEB 

90.  Erhan ARSLAN Mersin Üniversitesi 

91.  Ertan MERT Mersin Üniversitesi 

92.  Ertan Sait KURTAR Selçuk Üniversitesi 

93.  Ertan ZEREYAK Mersin Üniversitesi 

94.  ESİN DÖNMEZLER Mersin Üniversitesi 

95.  ESRA ÇAVUŞOĞLU Mersin Üniversitesi 

96.  Esra Yüksel COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi 

97.  Etem AKBAŞ Mersin Üniversitesi 

98.  EZGİ ÖNEN Mersin Üniversitesi 

99.  F. İlknur UNUVAR Ankara Üniversitesi 

100.  Fadime TORU Mersin Üniversitesi 

101.  Fahmin NURİYEV Gazi Üniversitesi 

102.  Fatih NACAR  

103.  Fatih ÖZDEMİR İskenderun Teknik Üniversitesi 

104.  FATİH TOPALOĞLU Çukurova Üniversitesi 

105.  Fatma DOĞAN Mersin Üniversitesi 

106.  Fatma Yelda GEZİCİOĞLU Mersin Üniversitesi 

107.  Fazıl ŞEN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

108.  Fazlı UZUN Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü 

109.  Ferda GÖNEN Mersin Üniversitesi 

110.  Feyyaz BAY Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

111.  Firdevs ENDEZ  

112.  Ghalib SAYİLOV Academy Of Sciences Of Azerbaijan 

113.  Gizem ÇAPAR  

114.  Gökhan ALTAN İskenderun Teknik Üniversite 

115.  Gökhan ARSLAN  Mersin Üniversitesi 

116.  Gökhan TEKİNERDOĞAN Mersin Üniversitesi 

117.  Gözde OK Ankara Üniversitesi 

118.  Gunnur Ertong ATTAR Mersin Üniversitesi 

119.  Guzaliya KHAZİYEVA Tataristan Bilimler Akademisi 

120.  Gül BAYRAM ABİHA Mersin Üniversitesi 

121.  Gül İLHAN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

122.  Gülay Altun UĞRAŞ Mersin Üniversitesi 

123.  Gülay KORUKLUOĞLU Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

124.  Gülfer ÖZER İskenderun Teknik Üniversitesi 

125.  Gülnur ÖNDER BALAM Mersin Üniversitesi 

126.  Gülsen KASIRGA Mersin Üniversitesi 

127.  Gülten ARSLAN Mersin Akademi 

128.  Günay ATALAYER Marmara Üniversitesi 

129.  Günel MEMMEDOVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

130.  Güneş KURTBOĞAN Mersin Üniversitesi 

131.  Hafize SAV Kayseri Şehir Hastanesi 

132.  Hakan KELES Yozgat Bozok Üniversitesi  

133.  Hale Birgül AKÇAKMAK Mersin Üniversitesi 

134.  Hale BORAZAN Çağın Special Eyes Hospital 

135.  Halil ÇAKIR Mersin Üniversitesi 
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136.  Halil ELEMANA Gazi Üniversitesi 

137.  Halil KUMBUR Mersin Üniversitesi 

138.  Halil SÖZLÜ Mersin Üniversitesi 

139.  Hamza MENKEN Mersin Üniversitesi 

140.  Handan DEMİR Mersin Üniversitesi 

141.  Harun KARCI Çukurova Üniversitesi 

142.  Hasan ASİL Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

143.  Hasan BAHAR Selçuk Üniversitesi 

144.  Hatice KÖRSULU Karamanaoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

145.  Hatice Yıldırım YAROĞLU Mersin Üniversitesi 

146.  Hatice YILDIZ Adnan Menderes Üniversitesi 

147.  Hatice YILMAZ Türk Standart. En. 

148.  Hilal Akay ÇİZMECİOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi 

149.  Hülya VATANSEV Necmettin Erbakan Üniversitesi 

150.  Hürol ASLAN Mersin Üniversitesi 

151.  Hürriyet GÖKDAYI Mersin Üniversitesi 

152.  Hüsamettin KIZMAZ Mersin Üniversitesi 

153.  Hüseyin DURUKAN Mersin Üniversitesi 

154.  Hüseyin ERGEN Mersin Üniversitesi 

155.  
Hüseyin Fırat KAYIRAN 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekl. 

Kurumu  

156.  İbrahim AKKOYUN Konya Education And Research Hospital 

157.  İbrahim ALBAYRAK  

158.  İbrahim BAŞHAN Mersin Üniversitesi 

159.  İbrahim BOZKURT Mersin Üniversitesi 

160.  İhsan ALP Gazi University 

161.  İlhami DOĞAN  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

162.  İlhan EGE Mersin Üniversitesi 

163.  İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi 

164.  İlknur KAVACIK MEB 

165.  İnci Kesilmiş Mersin Üniversitesi 

166.  İpek DURUKAN Mersin Üniversitesi 

167.  İrfan AR Gazi Üniversitesi 

168.  İskan ÇALLI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

169.  İskender ÖZKUL Mersin Üniversitesi 

170.  İsmail Ayberk KIRBIYIK Mersin Üniversitesi 

171.  
İsmail HASIRCI 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim 

Ve Araştırma Hastanesi 

172.  İsmail İŞÇEN Mersin Üniversitesi 

173.  İsmail REİSLİ Necmettin Erbakan Üniversitesi 

174.  Kamil Hayati AYDIN  

175.  Kerim ÜNAL Mersin Üniversitesi 

176.  Khanlar R. MAMEDOV Mersin Üniversitesi 

177.  Kübra Cihangir ÇAMUR Gazi Üniversitesi 

178.  Levent SON Mersin Üniversitesi 

179.  Leyla SARAÇ Mersin Üniversitesi 

180.  Lütfi ÜREDİ Mersin Üniversitesi 

181.  Mahmut DOGAN  

182.  Mahmut KESKİN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
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183.  Manolya AKIN Mersin Üniversitesi 

184.  Maryam GALIULLINA 
Naberejnye Chelny State Teachers Training 

University 

185.  Mehmet Akif ALTINBIÇAK Mersin Üniversitesi 

186.  Mehmet Ali KURGUN Mersin Üniversitesi 

187.  Mehmet Aykut YILDIRIM Necmettin Erbakan Üniversitesi 

188.  Mehmet KARATAŞ TOGÜ 

189.  Mehmet Nasih TAĞ Mersin Üniversitesi 

190.  Mehmet SARGIN Selçuk University 

191.  Mehmet Selçuk ULUER Konya Training And Research Hospital 

192.  Mehmet Ufuk ASLAN Mersin Üniversitesi 

193.  Melike KAYAM Mersin Üniversitesi 

194.  Meltem AKYÜREK Toros Üniversitesi 

195.  Meltem GÜRBÜZ Mersin Üniversitesi 

196.  Meral ALTIOK Mersin Üniversitesi 

197.  Merve KARA Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

198.  Meryem Türkan IŞIK Mersin Üniversitesi 

199.  Mesut BOR Van Yüzüncü Yıl Ü. 

200.  Mete ÖZFİDANER Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü  

201.  Mine Beşen YALÇIN Marmara Üniversitesi 

202.  Mozhgan 

ZARIFIKHOSROSHAHI 
Çukurova Üniversitesi 

203.  Muammer MACİT Balıkesir Üniversitesi 

204.  Muhammet Mevlüt AKMAZ Konya Teknik Üniversitesi 

205.  Muhammet TOPUZ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

206.  Murat GÜNEY Yozgat Bozok University 

207.  Murat KARABULUT Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

208.  Murat KOÇ Çağ Üniversitesi 

209.  Mustafa KARAGÜLLE Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

210.  Mustafa ÖZTÜRK İzmir Demokrasi Üniversitesi 

211.  Mustafa ÖZTÜRK İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

212.  Mustafa ÖZYURT  

213.  Mustafa ÜNVERDİ Gaziantep Üniversitesi 

214.  Mutlu UYGUR Milli Eğitim 

215.  Mürşide ÇEVİKOĞLU KILLI Nevşehir Devlet Hastanesi 

216.  Nagehan ELEMANA Mersin Üniversitesi 

217.  Nazan ERAS Mersin Üniversitesi 

218.  Necat ALMALI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

219.  Necat KEVSEROĞLU  

220.  Neslihan DOYGUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

221.  Nilgün ELAM Anadolu Üniversitesi 

222.  Nisa SEMİZ İstanbul Kultur University 

223.  Oğuz İLBİLGE Çukurova Üniversitesi 

224.  Oğuzcan ÇIĞ Mersin Üniversitesi 

225.  Onur UCA Mersin Üniversitesi 

226.  Orhan ERDEN  Gazi Üniversitesi 

227.  Osman Murat ÖZKENDİR Tarsus Üniversitesi 

228.  Osman Nuri ÇELİK Konya Teknik Üniversitesi 

229.  Osman ŞAHİN Konya Training And Research Hospital 
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230.  Ozan GÜLER Mersin Üniversitesi 

231.  Önder TÜRKMEN Selçuk Üniversitesi 

232.  Özge ÇOLAKOĞLU HAVARE Mersin Üniversitesi 

233.  Özge USLUCA ERİM Mersin Üniversitesi 

234.  Özkan YILMAZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

235.  Özlem KAYA Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

236.  Öznur DAĞCI BULUT Mersin Toros Devlet Hastanesi 

237.  PELİN AYDINOL MEB 

238.  Pınar YARDIMCI Selçuk Üniversitesi 

239.  Rabia YILDIZ Mersin Üniversitesi 

240.  Rabiye ALTINBAŞ Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

241.  Radik GALIULLIN 
Naberejnye Chelny State Teachers 
Training University 

242.  Ramazan KEÇECİ Beyhekim State Hospital Konya 

243.  Rana YİĞİT Mersin Üniversitesi 

244.  Recep DİKİCİ Selçuk Üniversitesi 

245.  Redžep (Recep)  ŠKRIJELJ 

(Şkriyel) 
Yeni Pazar Devlet Üniversitesi (Novi Pazar) 

246.  Remzi KIZILTAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

247.  Riyad ŞİHAB Afyon Kocatepe University 

248.  Sabahat Ceylin ŞANLI Mersin Üniversitesi 

249.  Salih KAFKAS Çukurova Üniversitesi 

250.  Samed ÇETİNKAYA Mersin Üniversitesi 

251.  
Sarbast MOSLEM 

Budapest University Of Technology And 

Economics 

252.  Selçuk ÖZTÜRK Tarsus Devlet Hastanesi 

253.  Selim BEZERAJ University Of Prishtina 

254.  Selma BYÜKKILIÇ BEYZİ Erciyes Üniversitesi 

255.  Selminaz ADIGÜZEL Harran Üniversitesi 

256.  Selya AÇIKEL İskenderun Teknik Üniversitesi 

257.  Sema ÖZKADİF Çukurova Üniversitesi 

258.  Sercan BENLİ Mersin Üniversitesi 

259.  Serdarhan Musa TAŞKAYA Mersin Üniversitesi 

260.  Serpil YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi 

261.  Sertan ÇEVİK Mersin Üniversitesi 

262.  SERTAN ÇEVİK Mersin University 

263.  Sevda İLDAN ÖZMEN Mersin Üniversitesi 

264.  Sevim ODABAŞ Mersin Üniversitesi 

265.  Seyfeddin RZASOY Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

266.  Seymur MESHAIK Ganja State Unıversıty 

267.  Sibel ÇOŞKUN Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Kayseri 

268.  Sibel Gazi TABEL Ankara Üniversitesi 

269.  Simge YILMAZ Mersin Üniversitesi 

270.  Sinan DÖLEK Mersin Üniversitesi 

271.  Sinan GÜZEL Mersin Üniversitesi 

272.  Soner Mehmet ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi 

273.  SONER SOYLU Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

274.  Songül ULUTAŞ Mersin Üniversitesi 

275.  Sultan Guner BAŞARA Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 
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276.  Süleyman Çınar ÇAĞAN Mersin Üniversitesi 

277.  Sümeyye KAYA Mersin Üniversitesi 

278.  Svetlana Petrovna ANZOROVA Moscow State Institute 

279.  Şenay ŞENER Çağ Üniversitesi 

280.  Şener KURT Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

281.  Şeref OTELCİOĞLU Necmeddin Erbakan Üniversitesi 

282.  Şeyda KAYMAZ Mersin Üniversitesi 

283.  Şule Hilal ATTAR Çukurova Üniversitesi 

284.  Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi 

285.  T. Nur ANDIÇ  

286.  Tahseen Fatima MİANO Kayseri Erciyes Üniversitesi 

287.  Tolga ALTINER Mersin Üniversitesi 

288.  Tuba AKAR Mersin Üniversitesi 

289.  Tuğba AÇIL İskenderun Teknik Üniversite 

290.  Tuğçe SEVİL YAMAN Mersin Üniversitesi 

291.  Tuncay ŞİMŞEK Mersin Üniversitesi 

292.  Tülin EKER Çukurova Üniversitesi 

293.  Uğurcan METİN Mersin Üniversitesi 

294.  Ulviye DEMİRBİLEK Mersin Üniversitesi 

295.  Umut ALMAÇ İstanbul Technical University 

296.  Ünal BOZYER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

297.  Volkan ALA Mersin Üniversitesi 

298.  Volkan EFECAN Mersin Üniversitesi 

299.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

300.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

301.  Volkan YAMAÇLI Mersin Üniversitesi 

302.  Vuslat OĞUZ Mersin Üniversitesi 

303.  Yakup KIZILELMA Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

304.  Yakup KUTLU İskenderun Teknik Üniversite 

305.  Yasemin COŞGUN Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

306.  Yasin TİRE Konya Education And Research Hospital 

307.  Yavuz FINDIK Süleyman Demirel Üniversitesi 

308.  Yılmaz AKGÜNDÜZ Dokuz Eylül Üniversitesi 

309.  Yılmaz UZAR Selçuk Üniversitesi 

310.  Yonca BİR Çağ Üniversitesi 

311.  Yusuf KONCA Erciyes Üniversitesi 

312.  Yücel UYSAL Mersin Üniversitesi 

313.  Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi 

314.  Zehra Alakoç BURMA Mersin Üniversitesi 

315.  Zehra Tuğba MURATHAN Ardahan Üniversitesi 

316.  Zeynep AKGÜN Mersin Üniversitesi 

317.  Zümrüd İbrahim  Kızı 

MENSIMOVA 
AMEA-Nın Sosyal Bilimler Bölümü 
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