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Önsöz 

 

Çok Değerli Bilim İnsanları, Kıymetli Araştırmacılar ve Değerli Dostlarımız, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin Sempozyumu’nun 

ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin 

Akademi Danışmanlık iş birliğinde, çok geniş bir akademisyen grubunun katkı ve katılımları 

ile gerçekleştirilmişti. Gerçek anlamda uluslararası sempozyum ikliminde gerçekleştirilen iki 

sempozyumumuzdan toplam 14. Ciltlik devasa bir külliyat ortaya çıktı. Kitaplarımız 

sempozyum web sayfalarımızda, ilgilenen herkesin istifadesine sunuldu. Bildiri ve katılımları 

ile sempozyumlarımıza katkı veren herkese gönülden teşekkür ederiz. 

Sempozyumlarımızınn ikincisini (2. Uluslararası Mersin Sempozyumu-2. 

International Mersin Symposium ve 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu-2. International 

Mediterranean  Symposium) de, yine sizlerin etkin katkı ve katılımlarıyla, 23-25 Mayıs 2019 

tarihlerinde, Mersin’de, gerçek bir uluslararası akademik şölen havasında gerçekleştirdik. 

Sizleri, yılın en güzel dönemlerinin birinde - Mayıs ayının sonunda, ülkemizin ve dünyanın en 

güzel şehirlerinden biri, Akdeniz’in incisi Mersin’de tekrar ağırlamaktan onur ve mutluluk 

duyduk.  

Sempozyumlarımızın ikincisinde de, 850’yakın bilim adamı ve 450’yi bulan bilidiri ile 

yine rekorları alt üst ettik. İkinci sempzoyumlarımızın Bildiri Tam Metinleri Kitaplarını da, titiz 

bir ekip çalışmasının neticesinde, sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dev bir bilim 

insanı ve araştırmacı ordusunun, uzun soluklu çabalarının ürünü olan bu çalışmalardan da 

toplamda, 15 ciltlik dev bir eser ortaya çıktı. 

Önceki sempozyumlarınımzda olduğu gibi multidisipliner bir bakış açısı ile 

gerçekleştireceğimiz bu bilgi şölenimizde de, 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 hedeflendi. 
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Sempozyumlarımız tamamında, yurt dışı ve yurt içinden katılan toplam 1800’e yakın 

bilim insanı ve araştırmacı, 1000’e yakın bildiri sundu. Başta ülkemizden olmak üzere, yurt 

dışından da özellikle akraba topluluklardan, Balkanlardan ve dünyanın öteki ülkelerinden 

(20’den fazla ülke) katılan bilim insanı-araştırmacının ortak aklı, emek ve çabalarının 

sonucumda, toplamda 35 cildi bulan devasa bir akademik külliyat ortaya çıktı. 

Bu bağlamda ayrıca, yazarlarımızın istekleri üzerine sempozyum bildirilerinden seçilen 

çalışmalardan, Akaddemik Araştırmalar serisi dahilinde bugüne 5 ayrı Uluslararası Basılı 

Kitap yayınladık. Bu kitaplarımıza şu an, dünyanın dört yanından ulaşabilmektedir. 

Mer - Ak Mersin Akademi ile Mersin Üniversitesi’nin işbirliğinde, başarı ile 

gerçekleştirilen sempozyumlarımız, daha önceki sempozyumlarımızda olduğu gibi, çok geniş 

bir ekibin hummalı çalışma sürecinde hayat buldu. Sempozyumlarımıza, doğrudan ya da dolaylı 

katkı ve katılım sağlayan herkese, tekrar gönülden teşekkürü bir borç biliriz.  

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN   

(Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı) 
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2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU 

2. International Mediterranean Symposium  

(23-25 Mayıs 2019 - 23-25 May 2019) 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAMME 

23 Mayıs 2019 
8:30 KAYIT AÇILIŞ OTURUMU:  

9:00 AÇILIŞ – PROTOKOL 

KONUŞMALARI 

Redžep (Recep)  

ŠKRIJELJ  

Hüseyin Kerim 

BEGOĞLU 

10:00 AÇILIŞ KONFERANSI: 

BEKEZHAN A. AKHAN 

Ali TOPÇUK Svetlana ANZOROVA 

10:30 AÇILIŞ OTURUMU Necat KEVSEROĞLU  

12:00 – 

13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ Mehmet Ali KİRMAN  

  Galib SAYILOV  

 

GENEL PROGRAM 

23 Mayıs 2019 24 Mayıs 2019 25 Mayıs 2019 
1. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 13:00-14:30 

5. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 8:30-10:00 

11. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 8:30-10:00 

2. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 14:45-16:15 

6. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 10:15-11:45 

12. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 10:15-11:45 

3. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 16:30-18:00 

 

ÖĞLE ARASI: 12:00 – 13:00 

 

ÖĞLE ARASI:  12:00 – 13:00 

4. Oturum 

23 Mayıs 2019 / 18:00-19:30 

7. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 13:00-14:30 

13. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 13:00-14:30 

 8. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 14:45-16:15 

14. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 14:45-16:15 

 9. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 16:30-18:00 

15. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 16:30-18:00 

 10. Oturum 

24 Mayıs 2019 / 18:00-19:30 

16. Oturum 

25 Mayıs 2019 / 18:00-19:30 

   

 

SALONLAR: 

MERSİN – ADANA – HATAY – ANTALYA - ISPARTA  

Sempozyum Sekretaryası: 

Arş. Gör. Halil ÇAKIR – 0555 144 80 88 

Uzm. Sosyolog Gülten ARSLAN 

E-posta: akdenizsempozyumu@gmail.com  

Sempozyum Mekânı: Olbios Marina Resort Hotel, Mersin. 

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

https:// akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr 

 

  

mailto:akdenizsempozyumu@gmail.com
https://www.mersinakademi.com.tr/
https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/
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İÇİNDEKİLER 
 Sayfa 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER   

KİTAP 1  

MERSİN İLİ ERDEMLİ İLÇESİ TRAFO ŞALT SAHASINDA OLUŞTURULAN 

GÜÇ TRANSFORMATÖR İZLEME VE KONTROL PANELİ 
 

Mehmet ZİLE  

ERDEMLİ TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDEKİ KESİCİLERİN 

BULANIK MANTIKLA KONTROLÜ 
 

Mehmet ZİLE  

BULANIK MANTIKLA YAZILIM OLUŞTURULARAK GÜÇ 

TRANSFORMATÖRLERİNDE KORUMA 
 

Mehmet ZİLE  

GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ SARGILARINDA ARIZA TİPLERİNİN 

SEZGİSEL ALGORİTMALAR İLE BELİRLENMESİ 
 

Mehmet ZİLE  

KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARINA UYUM, 

MOTİVASYON VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: MERSİN İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

Zeynep AKGÜN  

GÜNEY DOĞULU KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET 

NORMLARINA UYUM, MOTİVASYON VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ 
 

Zeynep AKGÜN  

2019 YILI İTİBARİYLE ADANA’NIN NÜFUSUNUN SOSYOLOJİK 

ANALİZİ 
 

D. Ali ARSLAN - Gülten ARSLAN - İbrahim ALBAYRAK  

KARŞILAŞTIRMALI RİSK ANALİZİ METOTLARININ BİR ARAŞTIRMA 

MERKEZİ İÇİN UYGULANMASI VE SONUÇLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Derya USANMAZ - Ercan KÖSE  

BOR-KARBÜR (B4C) BİR DİSKİN TERMAL GERİLME ANALİZİ  

Hüseyin Fırat KAYIRAN  

IPARD PROGRAMININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

ÜZERİNDEKİ ROLÜ 
 

Hüseyin Fırat KAYIRAN  

XIX. YÜZYILDA MARAŞ’TA SALGIN HASTALIKLAR VE SALGIN 

HASTALIKLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER 
 

Adem ÇALIŞKAN  

THE CONFLICTS BETWEEN CITIZENS AND DECISION MAKERS 

TOWARD URBAN TRANSPORT IMPROVEMENT: EVIDENCE FROM 

MERSİN 

 

Sarbast MOSLEM - Szabolcs DULEBA  

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA SOYLULAŞTIRMA: SİLİFKE 

SAY MAHALLE’Sİ ÖRNEĞİ 
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Meltem AKYÜREK  

KIBRIS TÜRK POEZİYASINDA “AKDENİZ”, “AKDENİZLİLİK”, 

“KIBRIS” VE “KIBRISLILIQ” KONUSUNA İTHAF EDİLEN ŞİİRLER 
 

Tahir ORUCOV - Aqil MEHERREMOV  

SOVYET REPRESSIYASI DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'DA NEVRUZ 

BAYRAMI YASAĞI 
 

Tahir ORUCOV  

DEDE KORKUT DESTANLARINDA FELSEFİ VE PEDOGOJİK 

DÜŞÜNCELER 
 

Gülşen EMINOVA  

ÖĞRETMEN ALİ RIZA YALMAN(YALKIN)’NIN ÇALIŞMALARI VE 

CENUPTA TÜRKMEN OYMAKLARI 
 

Hasan BAHAR  

ENFEKSİYON VE KOLONİZE ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN 

STREPTOCOCCUS AGALACTİAE SUŞLARININ SEROTİPLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Çiğdem ARABACI - Funda BABACAN  

KLINIK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDILEN STREPTOCOCCUS 

PNEUMONIAE SUŞLARININ ÇEŞITLI ANTIBIYOTIKLERE DIRENCI 
 

Çiğdem ARABACI  

2014 YEREL SEÇİMLERİ TEMELİNDE AK PARTİ BELEDİYE 

BAŞKANLARININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ 
 

Ahmet ÇAĞRICI - D. Ali ARSLAN  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE FARKLI 

SEKTÖRLERDEKİ ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI GÜRÜLTÜ 

SEVİYESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Burak GÜLBAHAR - Ercan KÖSE  

  

KİTAP 2  

MUKAYESELİ BİR SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN DÜNDEN BUGÜNE  

MUT’UN SİYASİ YAPISI 
 

D. Ali ARSLAN - Fatma DOĞAN  

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE VANKOMİSİNE DİRENÇLİ 

ENTEROKOK SALGINI 
 

Demet HACISEYİTOĞLU  

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN ELDE EDİLEN SALMONELLA 

İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE SEROTİP 

DAĞILIMI 

 

Demet HACISEYİTOĞLU  

GÖKSU DELTASI’NDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL 

DEĞİŞİMLERİN KONTROLLÜ SINIFLAMA YÖNTEMİ İLE 

BELİRLENMESİ 

 

Murat KARABULUT - Muhammet TOPUZ  

KERKÜK DEĞİRMENLERİ  

Necat KEVSEROĞLU  

ADANA’DA TROPİKAL VE YAZ GÜNÜ SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM VE 

EĞİLİMLER 
 

Murat KARABULUT - Muhammet TOPUZ  



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
17 

TÜRKİYE’DE BİLGİ İLETİŞİM HARCAMALARI İLE EKONOMİK 

BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

Erkan AKTAŞ - Emre Barutçu  

GİRİT’DEN SİLİFKE’YE: MÜBADİLLERİN YAŞAM ÖYKÜSÜ  

Meltem AKYÜREK  

PLASTİKLER ve BİYOPLASTİKLER: ATIK YÖNETİM 

SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Ezgi BEZİRHAN ARIKAN - Havva Duygu BİLGEN   

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN Mucor 

circinelloides  ile FUNGAL YAĞ ÜRETİMİN ARAŞTIRILMASI 
 

Ezgi BEZİRHAN ARIKAN - Havva Duygu BİLGEN – Koray BİÇİL  

 Absedia coerulea FUNGUSU ile PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ 

ATIKSULARINDAN FUNGAL YAĞ ÜRETİMİN ARAŞTIRILMASI 
 

Havva Duygu BİLGEN – Ezgi BEZİRHAN ARIKAN - Koray BİÇİL  

Nİ-Tİ ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARA UYGULANAN ISIL 

İŞLEMLERİN FAZ DÖNÜŞÜM SICAKLIĞINA ETKİSİ 
 

Ece KALAY – İskender ÖZKUL – Canan AKSU CANBAY  

ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARDA YAŞLANDIRMA SÜRESİNİN FAZ 

DÖNÜŞÜM SICAKLIĞINA ETKİSİ 
 

Ece KALAY – İskender ÖZKUL – Canan AKSU CANBAY  

BİTKİSEL YAĞ RAFİNASYONUNDA ELDE EDİLEN DEODORİZE 

DİSTİLATINDA YAĞ ASİDİ ORANININ ARTTIRILMASI 
 

Sema ÇELİK -  Utku ARSLAN - Ali Hasan YÖNEY  

YUMUŞAK ÇELİĞİN PH=7,0’DA SULU ORTAMLARDAKİ 

ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI ÜZERİNE FENOL KIRMIZISININ 

ETKİLERİ 

 

Güray KILINÇÇEKER - Sema ÇELİK - Mustafa Kemal SANGÜN  

İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ İÇİN KİŞİSEL 

KORUYUCU DONANIM KULLANIMI 
 

İlker GÖKÇE - Emine Banu  ELBİSTAN - Mustafa Kemal KÜLEKÇİ  

FIRKA-İ İSLAHİYE’NİN İSKÂN VE NÜFUS SİYASETİ: İSLAHİYE 

ÖRNEĞİ 
 

Mesut YOLAL  

BAKİ SÜHA EDİBOĞLU ŞİİRİ  

Ahmet KARAKUŞ  

KOLOREKTAL KANSERLERDE PERİNÖRAL İNVAZYON ÖNEMLİ 

MİDİR? 
 

 Gülçin HARMAN KAMALI  

TÜRKİYE CUMHURİYET’NİN KURULUŞU, SİYASAL,             

EKONOMİK VE TOPLUMSAL DEĞİŞİMLER(1923-1938) 
 

Mustafa ALBAYRAK  

TÜRKİYE’DE TEK PARTİ DÖNEMİNDE EKONOMİK POLİTİKALAR 

VE UYGULAMALAR (1923-1945) 
 

Mustafa ALBAYRAK  

KÖPEK MEME TÜMÖRLERİNİN HİSTOPATOLOJİK 

KLASİFİKASYONUNDA YENİLİKLER 
 

Ahmet AYDOĞAN – Mehmet HALIGÜR  

BİR KÖPEKTE KİSTİK TRİKOEPİTELYOM  

Ahmet AYDOĞAN - Hamdi AVCI - Erkmen Tuğrul EPİKMEN   
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Ayşe Nur AKKOÇ 

SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI  

Tuğba ÇAM YANIK - Meryem Türkan IŞIK  

ROBOTİK CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI  

Tuğba ÇAM YANIK – Gülay ALTUN UĞRAŞ  

BARAJLARDA HİDROGRAFİK ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE ÜRETİLEN 

HARİTALAR 
 

Murat YAKAR – Fatma BÜNYAN ÜNEL – Lütfiye KUŞAK - YUSUF 

DOĞAN 

 

  

KİTAP 3  

KIYI YÖNETİMİ İÇİN KIYI VE KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN 

BELİRLENMESİ VE MERSİN KIYI BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ 

ARAŞTIRILMASI 

 

Fatma BÜNYAN ÜNEL - Mehmet Özgür ÇELİK - Murat YAKAR - 

Lütfiye KUŞAK 

 

TÜRKİYE'DE ATIK KÂĞIT SEKTÖRLERİNE VE ÜRÜNLERİNE GENEL 

BİR BAKIŞ 
 

Ayşe ÖZDEMİR – Ahmet TUTUŞ – Mustafa ÇİÇEKLER  

ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI POLİETİLEN YÜKSEK 

PERFORMANSLI LİFLERİN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Emel Ceyhun SABIR - Yüce Onur BİLİR  

GERİ DÖNÜŞÜM (r-PET) POLİESTER İPLİKLER KULLANILARAK 

ÜRETİLEN ŞÖNİL İPLİKLERİN MUKAVEMET VE UZAMA 

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Bestem ESİ -  Pınar DURU BAYKAL  

SÜLFOKSİMİN GRUBU İNSEKTİSİD SÜLFOKSAFLORUN HAYVAN 

TÜRLERİNDE TOKSİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Petek PİNER BENLİ  

PTT (POLİ TRİMETİLEN TEREFTALAT) ESASLI ŞTAPEL LİFLERİN 

PAMUK İLE BİRLİKTE OPEN END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE 

EĞRİLMESİ VE İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ 

 

Muhittin ÖZKAN - Pınar DURU BAYKAL  

İSTASYON TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA 

ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI  
 

Ali CİN - İsmail KARAKUŞ - Sedat KANADLI  

BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMININ BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ: 

BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI  
 

Ayhan KOÇOĞLU - Sedat KANADLI  

TERMOFİLİK ANOXYBACİLLUS KESTANBOLİENSİS KULLANARAK 

Α- AMİLAZ ÜRETİMİ 
 

Sadin ÖZDEMİR - Mustafa Serkan YALÇIN  

2018 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KAZIKLI 

TEMELLERİN TASARIMI 
 

Mehmet DOĞANYİĞİT - Özgür Lütfi ERTUĞRUL  

MERSİN İLİ GENELİNDE SIĞ ZEMİNLERİN EMNİYETLİ TAŞIMA 

KAPASİTESİNİN CBS BAZLI BİR TEKNİKLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Mehmet DOĞANYİĞİT - Özgür Lütfi ERTUĞRUL  
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YENİ TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA MERSİN 

İLİ SAHİL ŞERİDİNDE YER ALAN ÜÇ NOKTADA ZEMİN SIVILAŞMA 

RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL – Fatma DÜLGER CANOĞULLARI  

ENERJİ KAZIKLARINDA YERLEŞİM PATERNİNİN TERMAL ENERJİ 

KAZANIM PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 

Fatma DÜLGER CANOĞULLARI - Özgür Lütfi ERTUĞRUL  

KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE KULLANILAN YENİ NESİL 

DİREKT ETKİLİ ANTİVİRAL İLAÇLARLA TEDAVİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İsmail TÜRKÖZ - Çiğdem ARABACI -  Funda ŞİMŞEK  

YUMUŞAK ÇELİĞİN SULU ORTAMLARDAKİ ELEKTROKİMYASAL 

DAVRANIŞI ÜZERİNE METİL ORANJIN SABİT SICAKLIKTAKİ 

ETKİLERİ 

 

Sema ÇELİK - Güray KILINÇÇEKER - Mustafa Kemal SANGÜN  

ISI VE YÜZEY KAPLAMA FARKLILIKLARININ MOBİLYA 

MALZEMELERİNİN KURU SICAKLIĞA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 
 

İbrahim BEKTAŞ -  Ayşenur KILIÇ AK  

ODUN UNU TAKVİYESİNİN POLİÜRETAN KOMPOZİT KÖPÜKLERİN 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 
 

Ayşenur KILIÇ AK – Fatma BOZKURT – Fatih MENGELOĞLU  

AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMINA KATILAN 

ÖĞRETMENLERİN İZLENİMLERİ VE ÖĞRETMENLİK 

MOTİVASYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

Halil Erdem ÇOCUK - Tuğba YANPAR YELKEN - Bengü AKKAYA   

2023 EĞİTİM VİZYONU BAĞLAMINDA TÜRKÇE ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ “DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ GELİŞİMİNE” YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ 

 

Halil Erdem ÇOCUK - Tuğba YANPAR YELKEN – Nilay ÖZALTAY  

KOD DEĞİŞTİRME DESTEKLİ DERS ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN 

KOD DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK İNANÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE 

ÖĞRENCİLERİN KOD DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 

Tuğba YANPAR YELKEN – Volkan Lütfi PAN – Tolga ÇAY  

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİ 

DÜZEYLERİ İLE KESİRLERLE YAPILAN İŞLEMLERİN SONUCUNU 

TAHMİN EDEBİLME BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Tuğba YANPAR YELKEN – Volkan Lütfi PAN – Hatice Gözde UYSAL  

REEL DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİ VE DIŞ TİCARET FİYATLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Ayşe ERGİN ÜNAL  - Fatih KAPLAN   

DIŞ TİCARET DENGESİ İLE DIŞ TİCARET HADLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN YENİDEN İNCELENMESİ 
 

Fatih KAPLAN - Ayşe ERGİN ÜNAL   

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ELEKTRO-PNÖMATİK AĞIZLIK AÇMA 

MEKANİZMALI BİR DOKUMA TEZGÂHINDA ÇÖZGÜ 

GERİLİMLERİNİN ÖN AĞIZLIK UZUNLUĞUNA BAĞLI 

DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Zehra KAYNAR TAŞCI – Deniz Mutlu ALA - Nihat ÇELİK  
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NANO TİTANYUM KATKILI POLİAMİD İPLİKLERDEN ÜRETİLEN 

ÖRME KUMAŞLARIN ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

İlkan ÖZKAN  

İZOLE METALLERİN KULLANILDIĞI TEKSTİL YAPILARININ 

ELEKTROMANYETİK EKRANLAMA VE YÜZEY ÖZDİRENÇ 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İlkan ÖZKAN  

MERSİN İLİ KIYISAL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN 

CBS BAZLI BİR YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Tuba BOZBAY -  Özgür ERTUĞRUL  

  

KİTAP 4  

MERSİN İLİ KENTSEL YERLEŞİM BÖLGESİNDEKİ ZEMİNLERİN 

YÜKSEK YAPILARIN ETKİSİ ALTINDA KONSOLİDASYON 

POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Tuba BOZBAY -  Özgür ERTUĞRUL  

2018 DEPREM YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA SAHAYA ÖZEL TEPKİ 

ANALİZLERİ PROSEDÜRÜNÜN UYGULAMALI OLARAK İRDELENMESİ 
 

Furkan TÜTER - Özgür Lütfi ERTUĞRUL  
2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİNİN GEOTEKNİK TASARIM 

AÇISINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Furkan TÜTER - Özgür Lütfi ERTUĞRUL  

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR ve 

HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 
 

Mine KESKİN - Tuba GÜNER EMÜL  

MİKROBİYAL TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİ KULLANIMININ HATAY 

PEYNİRİNİN PROTEOLİTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Nuray GÜZELER – Hüseyin MERT – Çağla ÖZBEK  

KADINA ŞİDDETİN DİĞER YÜZÜ: ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER  

Gülfiya BEBİTOVA - Tuba GÜNER EMÜL  

KANLIDİVANE ÖREN YERİNDEKİ ANIT MEZARIN YERSEL LAZER 

TARAYICI İLE MODELLENMESİ 
 

Mehmet Özgür ÇELİK - Aydın ALPTEKİN - Murat YAKAR  

KAYA DÜŞMESİNDEN ETKİLENEN BÖLGENİN 3B MODELLENMESİ 

İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 
 

Aydın ALPTEKİN - Mehmet Özgür ÇELİK  -  Yusuf DOĞAN - Murat 

YAKAR 

 

TARSUS PAMUKLUK BARAJI ENJEKSİYON ÇALIŞMALARININ 

İNCELENMESİ 
 

Aydın ALPTEKİN - Murat YAKAR  

YERSEL LAZER TARAYICILARLA TARİHİ ESERLERİN 

BELGELENMESİ; MERSİN-ERDEMLİ KANLI DİVANE 

(KANYTELLEİS) ÖREN YERİ ABA ANIT MEZAR ÖRNEĞİ 

 

Fidan ŞAFAK - Atilla KARABACAK - Murat YAKAR  

YERSEL LAZER TARAYICILARLA DEMIRYOLU KÖPRÜLERININ 

MODELLENMESI; ADANA-KARAISALI VARDA (ALMAN) KÖPRÜSÜ 

ÖRNEĞI 

 

Fidan ŞAFAK - Atilla KARABACAK - Murat YAKAR  
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BAZALT ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

Ertan ÖZGÜR -  Emel Ceyhun SABIR  

FOK VE YUNUSLARDA GÖRÜLEN ÖLÜMLERİN PATOLOJİK VE 

PARAZİTOLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI 
 

Erkmen Tuğrul EPİKMEN -  Hamdi AVCI - Süleyman AYPAK - Ayşe 

Nur AKKOÇ - Emrah İPEK - Serkan BAKIRCI - Serap BİRİNCİOĞLU 

 

PATATES NİŞASTASININ FARKLI YAĞ ORANLARINA SAHİP SÜT 

İÇERİSİNDEKİ ÇİRİŞLENME ÖZELLİKLERİ 
 

Ayşegül BİLGİÇ – Sedat SAYAR   

PREJELATİNİZE NİŞASTA ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

ŞEKERİ GİDERİLMİŞ MEYVE EKSTRAKTI ÜRETİMİ 
 

Mehmet Yüksel– Sedat SAYAR  

BAYAT EKMEĞİN DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ BİR ALTERNATİF: 

KRUTON ÜRETİMİ 
 

Demet MANAP - Sedat SAYAR  

GERİ DÖNÜŞÜM PET FİLAMENT İÇEREN ÖZLÜ İPLİKLERİN 

TÜYLÜLÜK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

Abdurrahman TELLİ   

KOMPOZİT MALZEMELERİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ 

ÇALIŞMALARININ TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ DURUMU 

 

Sait YILÖNÜ – Belkıs ZERVENT ÜNAL  

GEÇİRİMSİZ YÜZEYLERİN TESPİTİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ  

Lütfiye KUŞAK - Fatma BÜNYAN ÜNEL - Murat YAKAR  

PEYNİR ÜRETİMİNDE STABİLİZATÖR KULLANIMI  

Çağla ÖZBEK – Nuray GÜZELER   

ESNAF VE SANATKÂRLIK: MERSİN ÖRNEĞİ  

D. Ali ARSLAN -  Ahmet YAMAN – Talat DİNÇER  

KIYISAL SULARDA KIRLILIK İNDIKATÖRÜ OLARAK 

MAKROALGLER 

 

Sevim POLAT  

DENIZEL MAKROALGLERIN AKUAKÜLTÜR ATIK SULARININ 

ARITIMINDA KULLANIMI 
 

Sevim POLAT - Abdurrahman POLAT  

ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAL MÜZE DESTEKLİ 

İŞBİRLİKLİ İNGİLİZCE ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ 

 

İmsal Işıl GILIÇ - Tuğba YANPAR YELKEN  

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUK 

DÜZEYLERİ 

 

İmsal Işıl GILIÇ - Tuğba YANPAR YELKEN  

UV IŞINLAMA UYGULAMASININ TAZE MEYVE VE SEBZE 

MUHAFAZA KALİTESİNE ETKİSİ 
 

Ayşe Tülin ÖZ  

KAMU HİZMETLERİ BAĞLAMINDA ADANA’DA YAŞAM KALİTESİ  

D. Ali ARSLAN - Tuğba KAN  

MERSİN SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİ’NİN ÇADIR DİKİMİNDE YEMEK 

KÜLTÜRÜ 
 

Serpil YALIM KAYA – Nurcan BEKTARİM  
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PAMUKLU DENİM KUMAŞLARIN MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE 

DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 

 

Gamze KILIÇ - Füsun DOBA KADEM  

  

KİTAP 5  

OKUMA BECERİLERİNDE PIRLS VE EPIRLS PROJELERİ  

Ali CİN – Cenk AKAY  

2011’DEN 2023’E YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMALARINDA 

PIAAC’A BİR BAKIŞ 

 

İsmail KARAKUŞ - Cenk AKAY  

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DANSIN GÜCÜ: MALKE ROSENFELD  

Hatice Gözde UYSAL - Cenk AKAY  

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞLARI ÖĞRETİM 

AMAÇLI KULLANMALARI İLE DİJİTAL OKURYAZARLIKLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Berivan HASGÜL - Cenk AKAY  

“PETEK KİTAPLARIM” İSİMLİ HİKÂYE KİTAPLARININ 1. SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ 
 

Yasemin ÇAKICI - Serdarhan Musa TAŞKAYA  

UYGULANMIŞ BİR AKİFER ISI DEPOLAMA SİSTEMİNİN TEORİK 

OLARAK İNCELENMESİ 
 

Nihan AYDIN ERTUĞRUL - Nihan HATİPOĞLU BAĞCI - Özgür Lütfi 

ERTUĞRUL 

 

ATES SİSTEMLERİNDE TERMAL KAZANIMIN YERALTINDA ISI 

TAŞINIMI TEORİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Nihan AYDIN ERTUĞRUL - Nihan HATİPOĞLU BAĞCI - Özgür Lütfi 

ERTUĞRUL 

 

AYAK BİLEĞİ ESNEKLİĞİNİN DİNAMİK DENGE VE KUVVET 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 

İnci KESİLMİŞ – Manolya AKIN  
TAZE KESİLMİŞ  ‘SİYAH’ TURP KALİTESİNE UV-C IŞINLAMA UYGULAMASININ 
ETKİSİ 

 

Ayşe Tülin ÖZ – Büşra ERYOL  

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA ERGONOMİK RİSK 

FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Abdullah Oğuzhan BAŞTÜRK – İrem ERSÖZ KAYA   

DERİ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN KROM İYONLARININ 

GİDERİMİNDE FARKLI KOAGÜLANTLARIN ETKİNLİĞİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Doğa AKTAŞ - Yağmur UYSAL  

DÖNGELE (KAHRAMANMARAŞ) KAPLICASININ TURİZM 

POTANSİYELİ VE BÖLGE HALKININ SOSYO-EKONOMİK YAPISINA 

ETKİSİ 

 

İlkay AKGÜRBÜZ - Yağmur UYSAL  

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAKİ UZAKLAŞMA 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Burhan PARSAK - Leyla SARAÇ  

BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ SPORDA AHLAKTAN 

UZAKLAŞMA DÜZEYLERI 
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Leyla SARAÇ - Burhan PARSAK  

ROTASYON BASKILI PAMUK/POLYESTER KARIŞIMLI KUMAŞTA 

BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Mehmet AKBULUT - Füsun DOBA KADEM - Tuğrul OĞULATA  

TÜRKİYE'NİN ENDEMİK TÜRLERİNDEN VURALİA TURCİCA'NIN 

YAKIN AKRABA TÜRLERİ İLE OLAN BENZERLİK İLİŞKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

 

Dilek TEKDAL  

TÜRKİYE’DE DİNDARLIĞA İÇERDEN ELEŞTİRİ: NURETTİN TOPÇU 

VE HAREKET DİNDARLIĞI 
 

Hasan SARI  

ÇAMLIYAYLA VE GÖZNE YÖRÜKLERİ’NİN AİLE YAPISI VE 

SORUNLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ 
 

D. Ali ARSLAN - Büşra SEVİNGİL  

YÖRÜKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI (TARSUS ÖRNEĞİ)  

D. Ali ARSLAN - Ayşe NANELİ  

YÖRÜKLERDE TOPLUMSAL HAYAT VE AİLENİN SOSYOLOJİK 

İNCELENMESİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ  
 

D. Ali ARSLAN - Ayşe KURT  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE 

YÖNELİK TUTUMLARI (HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ) 

 

M. Ali KİRMAN - Sinan SCHREGLMANN  

ÇUKUROVA’DA DOĞMUŞ BİR SİYASİ PARTİ: MİLLİYETÇİ HAREKET 

PARTİSİ (MHP) 
 

D.Ali ARSLAN- Mustafa KARDAĞ  

ELEKTRO ERGİTME KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ PE-RT 

PLASTİK BORULAR İÇİN UYGUN BİRLEŞTİRME SICAKLIKLARININ 

ANALİZİ 

 

Adnan AKKURT – Tuncay ŞİMŞEK  

BUĞDAY SAPI HAMURLARININ OKSIJEN ILE AĞARTILMASINDA 

KSILANAZ ENZIMININ ETKILERI 

 

Mustafa ÇİÇEKLER – Ahmet TUTUŞ  

Türkiye’de Kağıt ve Karton Sektörünün Durum Analizi  

Mustafa ÇİÇEKLER – Ahmet TUTUŞ – Ayşe ÖZDEMİR  
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OKUMA BECERİLERİNDE PIRLS ve ePIRLS PROJELERİ 

Ali CİN1 

Cenk AKAY2 

ÖZET 

Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi-Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS), katılımcı ülke öğrencilerinin okuma becerilerindeki başarı durumlarını 

belirlemeyi ve bu başarı durumlarını diğer katılımcı ülke öğrencilerinin okuma becerilerindeki 

başarılarıyla kıyaslamayı amaçlayan geniş çaplı bir projedir. Okuma kaynaklarının 

çeşitlenmesiyle birlikte okuma becerisi kavramının kapsamı genişlemiş ve çevrimiçi okuma 

becerisi kavramı ortaya çıkmıştır. ePIRLS ise öğrencilerin çevrimiçi okuma becerilerini 

belirlemeyi amaçlayan bir projedir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

PIRLS ve ePIRLS 2016 projelerinde ülkelerin çoğunluğunun merkez noktanın üzerinde başarı 

puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Merkez nokta puanından yüksek alan ülkelerin okuma 

becerilerini etkileyebileceği değişkenlerin belirlendiği anketlerden de yüksek skor ortalamaları 

elde ettikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: okuma becerileri, çevrimiçi okuma becerileri, PIRLS, EPIRLS 

 

PIRLS AND ePIRLS PROJECTS IN READING SKILLS 

ABSTRACT 

The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is a large-scale project that aims 

to determine the success of reading country students in their reading skills and to compare their 

success with the reading skills of other participating country students. With the diversification 

of reading resources, the scope of reading skill concept has expanded and the concept of online 

reading skill has emerged. ePIRLS is a project aimed at determining students' online reading 

skills. Document analysis method was used in the research. In PIRLS and ePIRLS 2016 

projects, it is determined that the majority of countries have success points above the central 

point. It is seen that the countries with higher scores than the central point score have high 

scores from the questionnaires that determine the variables that may affect their reading skills. 

Key Words: reading skills, online reeading skills, PIRLS, ePIRLS 
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Ülkeler arasında büyük ölçekli anlamlı karşılaştırmalar yapmak için uluslararası öğrenci 

başarısı anketleri kullanılmaktadır. Günümüzde okuma becerilerinde büyük ölçekli uluslararası 

araştırma, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-Programme for International Student 

Assessment (PISA) ve Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi-Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) projeleriyle yapılmaktadır (Eurydice, 2011). 

PISA, öğrencilerin üç temel konu alanındaki bilgi ve becerilerini –okuma becerileri, fen ve 

matematik okuryazarlığı- değerlendirirken (MEB, 2016) PIRLS, öğrencilerin yalnızca okuma 

becerileri üzerine odaklanmaktadır (Mullis, Kennedy, Martin ve Sainsbury, 2006). 

PISA ve PIRLS öğrencilerin farklı gelişimsel dönüm noktalarını ele almaktadır. PISA, 

öğrencilerin okuldan iş dünyasına geçiş yaparken gereksinim duyacakları okuryazarlık 

ihtiyaçları ile ilgilenirken; PIRLS, öğrencilerin öğrenmeden okumaya, okumadan öğrenmeye 

geçerken eşit derecede önemli olan aşamadaki ilerlemeyi ele almaktadır. Dördüncü sınıf 

öğrencileri genellikle erken okuma öğrenimlerinin sonuna geldiklerinden, PIRLS daha çok 

okuma becerisi edinimi üzerine odaklanmaktadır. Buna karşılık 15 yaşındakiler işgücüne ve 

yükseköğretime girmeye hazırlanmaktadırlar. Bu nedenle PISA, okuma becerisini vatandaşlık 

ve istihdama hazır olma göstergesi olarak incelemektedir (Mullis vd., 2006). 

PIRLS, katılımcı ülke öğrencilerinin okuma becerilerindeki başarı durumlarını belirlemeyi ve 

bu başarı durumlarını diğer katılımcı ülke öğrencilerinin okuma becerilerindeki başarılarıyla 

kıyaslamayı amaçlayan geniş çaplı bir projedir. PIRLS, Uluslararası Eğitim Başarılarını 

Değerlendirme Kuruluşu (IEA) ile yakın iş birliği içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

(ABD) Boston Koleji TIMSS ve PIRLS Uluslararası Çalışma Merkezi tarafından 

yönetilmektedir. IEA, yaklaşık 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde okuma becerileri 

ve yetkin okuma becerisi ile ilgili faktörlerin uluslararası değerlendirmelerini yapmaktadır. 

PIRLS, IEA’nın 1991 Okuma Okuryazarlığı Çalışmasının devamı niteliğinde olan ve IEA’nın 

TIMSS’deki 4. sınıf fen ve matematik değerlendirmesini tamamlaması için tasarlanmış bir 

projedir (Mullis, Martin, Foy ve Hooper, 2017a). PIRLS, öğrencilerin okuma becerisi açısından 

var olan durumlarını ortaya çıkarmayı ve zaman içerisinde öğrencilerin okuma becerilerindeki 

değişimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (EARGED, 2003).  

PIRLS, dördüncü sınıf öğrencileri için okumayı “Toplum için gerekli olan ve/veya birey tarafından 

değer verilen yazı dilini anlama ve kullanma yeteneği. Okuyucular çeşitli formlarda yazılmış 

metinlerden anlam inşa edebilirler. Öğrenmek, okulda ve günlük yaşamda okur topluluklarına katılmak 

ve eğlenmek için okurlar.” şeklinde tanımlamıştır (Campbell, Kelly, Mullis, Martin ve Sainsbury, 

2001, s.3). PIRLS okumanın üç yönüyle ilgilenmektedir. Bunlar; a.okuma amaçları, b.kavrama 
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süreçleri ve c.okuma alışkanlıkları ve okumaya yönelik tutumlardır. PIRLS değerlendirmesinin 

temelini okuma amaçları ve kavrama süreçleri oluşturmaktadır (EARGED, 2003). 

PIRLS; 9 ve 10 yaşındaki öğrenciler için okumanın en yaygın iki amacının eğlenme ve öğrenme 

olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle PIRLS okuma becerileri testleri, edebi ve bilgilendirici 

metinlerden oluşmaktadır. Çünkü edebi metinler; öğrenciler için eğlenceli olan ve onlara edebi 

deneyim sağlayan, gerçekçi hikâye ve masal, destan gibi kültürel edebi metinlerdir. 

Bilgilendirici metinler ise öğrencilere kronolojik ya da kronolojik olmayan bilgi veren, 

biyografik, içerisinde tablo, fotoğraf ve/veya diyagram bulunduran metinlerdir (Gonzalez ve 

Kennedy, 2003; Mullis, Martin, Foy ve Drucker, 2012). PIRLS’de kavrama süreçleri; açık bir 

şekilde ifade edilmiş bilgi ve fikirlerin üzerinde durma ve çıkarımlar yapma, fikir ve bilgileri 

birleştirip yorumlama, metnin ögelerini, içeriğini ve dilini inceleyip değerlendirme olarak ifade 

edilmiştir (EARGED, 2003). 

PIRLS; 4. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerindeki durumlarını belirlemenin yanı sıra 

öğrencilerin okuma becerilerini etkileyeceği düşünülen cinsiyet, öğrenme için ev kaynakları, 

ailenin okumayı sevme durumu, okul hayatına başlama öncesi okuryazarlık aktiviteleri gibi 

farklı değişkenler üzerine geniş bilgi toplamaktadır. (Gonzalez ve Kennedy, 2003). Topladığı 

bu bilgileri, öğrencilerin okuma becerilerindeki puanlarıyla karşılaştırarak yetkin okuma 

becerisi kazanmış öğrencilerin özellikleri, aileleri, ev ve okul ortamları gibi daha birçok konu 

hakkında kapsamlı bilgi sunmaktadır.  

Okuma kaynaklarının çeşitlenmesiyle birlikte okuma becerisi kavramının kapsamı genişlemiş 

ve çevrimiçi okuma becerisi kavramı ortaya çıkmıştır. İlk olarak 2016’da uygulanan ePIRLS, 

öğrencilerin çevrimiçi okurken bilgiyi edinme ve kullanma yeteneklerinin bilgisayar tabanlı 

değerlendirilmesidir. ePIRLS, 4. sınıf öğrencilerinin çevrimiçi okuma becerilerini uluslararası 

düzeyde ölçen tek değerlendirmedir. ePIRLS; fen ve sosyal bilgiler alanlarında, okuldaki 

ödevlere benzer, otantik, ilgi çekici bir internet ortamını kapsamaktadır. İnternet tarayıcısı 

penceresi, öğrencilere ödevleri hakkında bilgi içeren bir web sitesi sunar ve öğrenciler; 

grafikler, çoklu sekmeler, bağlantılar, açılır pencereler ve animasyon gibi çeşitli özelliklere 

sahip sayfalar arasında gezinebilir. Bir değerlendirme penceresinde, öğretmen avatarı; 

öğrencileri ePIRLS ödevleri boyunca yönlendirerek öğrencilere çevrimiçi bilgiler hakkında 

sorular sorar. ePIRLS; öğrencilerin bilgisayar kullanımı öz-yeterlikleri, bilgiye ulaşma ve 

okuma etkinliklerinde tablet ve bilgisayar kullanımları ve ePIRLS sekmelerini ve bağlantılarını 

kullanma durumları hakkında kapsamlı bilgi sunmaktadır (Mullis, Martin, Foy ve Hooper, 

2017b).  
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2016 PIRLS ve ePIRLS projelerine katılan ülkelerin okuma becerilerine yönelik yapılan 

değerlendirmelerin sunulmasının amaçlandığı bu çalışmada ana problem “2016 PIRLS ve 

ePIRLS projelerinde ülkelerin okuma becerilerindeki başarı durumları nasıldır?” şeklinde 

belirlenmiştir. Araştırmanın alt problemleri; 

Alt problem: Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde genel başarı ortalamaları nasıldır? 

 Ülkelerin PIRLS projesindeki başarı durumları nasıldır? 

 Ülkelerin PIRLS 2011’den PIRLS 2016’ya başarı durumlarındaki değişim nasıldır? 

 PIRLS 2016 projesinde kızların ve erkeklerin başarı durumları nasıldır? 

Alt problem: Öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen değişkenlere göre ülkelerin PIRLS 

başarı durumları nasıldır? 

 Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde öğrenme için ev kaynakları anketi skor ortalamaları nasıldır? 

  Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde evde dijital araçlara ulaşma anketi skor ortalamaları 

nasıldır? 

 Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde ailenin okumayı sevmesi anketi skor ortalamaları nasıldır? 

 Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde okula başlamadan önceki okuma aktiviteleri anketi skor 

ortalamaları nasıldır? 

Alt problem: Ülkelerin ePIRLS 2016 projesinde başarı durumları nasıldır? 

 ePIRLS 2016 projesinde kızların ve erkeklerin başarı durumları nasıldır? 

Ülkelerin PIRLS ve ePIRLS 2016 başarı ortalamaları farkı nasıldır?  

Alt problem: Öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen değişkenlere göre ülkelerin ePIRLS 

başarı durumları nasıldır?  

 Ülkelerin ePIRLS 2016 projesinde öğrenme için ev kaynakları anketi skor ortalamaları 

nasıldır? 

  Ülkelerin ePIRLS 2016 projesinde evde dijital araçlara ulaşma anketi skor ortalamaları 

nasıldır? 

 Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde bilgisayar kullanma öz-yeterlik anketi skor ortalamaları 

nasıldır? şeklinde belirlenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006). 
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Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi 

Tablo 1. Doküman Analizinde Kullanılan Kaynakların Dağılımı 

Doküman Türü Yurt İçi Yurt Dışı Toplam 

Rapor 3 6 9 

Web Sitesi - 2 2 

Makale 2 - 2 

Tez 2 - 2 

 

Araştırmada dokümanlar içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. İçerik analizi, bir 

dokümanın belli özelliklerinin objektif ve sistematik bir şekilde tanınmasına yönelik 

çıkarımların yapıldığı bir tekniktir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2016). 

BULGULAR 

1. Alt Probleme (Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde genel başarı ortalamaları nasıldır?) 

Yönelik Bulgular 

1.1. Ülkelerin PIRLS projesindeki başarı durumları nasıldır? 

Tablo 2. PIRLS 2016 projesine katılan ülkelerin okuma becerileri puan durumu 

Sıra Ülke Adı Puan Sıra Ülke Adı Puan 

1 Rusya Federasyonu 581 26 Almanya 537 

2 Singapur 576 27 Kazakistan 536 

3 Hong Kong SAR 569 28 Slovak Cumhuriyeti 535 

4 İrlanda 567 29 İsrail 530 

5 Finlandiya 566 30 Portekiz 528 

6 Polonya 565 31 İspanya 528 

7 Kuzey İrlanda 565 32 Belçika (Flemish) 525 

8 Norveç 559 33 Yeni Zelanda 523 

9 Çin Taipei 559 34 Fransa 511 

10 İngiltere 559  Merkez Nokta Puanı 500 

11 Letonya 558 35 Belçika 497 

12 İsveç 555 36 Şili 494 

13 Macaristan 554 37 Gürcistan 488 

14 Bulgaristan 552 38 Trinidad ve Tobago 479 

15 ABD 549 39 Azerbaycan 472 

16 Litvanya 548 40 Malta  452 

17 İtalya 548 41 Birleşik Arap Emirlikleri 450 

18 Danimarka 547 42 Bahreyn 446 

19 Makao SAR 546 43 Katar 442 

20 Hollanda 545 44 Suudi Arabistan 430 

21 Avustralya 544 45 İran 428 
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22 Çek Cumhuriyeti 543 46 Umman 418 

23 Kanada 543 47 Kuveyt 393 

24 Slovenya 542 48 Fas 358 

25 Avusturya 541 49 Mısır 330 

50  Güney Afrika 320 

 

PIRLS başarı ölçeğinde elde edilebilecek puanlar, 300 ile 700 puan arasında bir değer 

almaktadır. Ülke karşılaştırmalarında referans noktası oluşturmak amacıyla ölçekte 500 puan 

merkez nokta olarak belirlenmiştir. Tablo 2 incelendiğinde 34 ülkenin merkez nokta olan 500 

puanın üzerinde bir başarı elde ettiği görülmektedir. Geriye kalan 16 ülke 500 puanın altında 

bir puan almıştır. 581 puan ile Rusya Federasyonu en yüksek başarıyı elde etmiştir. Rusya 

Federasyonu’nu 576 puan ile Singapur, 569 puan ile Hong Kong SAR takip etmektedir. 320 

puan ile Güney Afrika en düşük başarıyı elde etmiştir. 

 

1.2. Ülkelerin PIRLS 2011’den PIRLS 2016’ya başarı durumlarındaki değişim nasıldır? 

Tablo 3. PIRLS 2011 ve PIRLS 2016’ya katılan ülkelerin 2011’den 2016’ya başarı 

ortalamalarındaki değişimler 

Daha Yüksek Başarı 

Ortalamasına Sahip Ülkeler 

(18) 

Aynı Başarı 

Ortalamasına Sahip 

Ülkeler (13) 

Daha Düşük Başarı 

Ortalamasına Sahip Ülkeler 

(10) 

Avustralya, Avusturya, 

Bulgaristan, 

Çin Taipei, İngiltere 

Macaristan, İrlanda, İtalya, 

Litvanya, 

Fas, Norveç, Umman, 

Katar, Rusya Federasyonu, 

Slovenya, İspanya, İsveç, 

Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE) 

Azerbaycan, Çek 

Cumhuriyeti, Finlandiya, 

Gürcistan, Almanya, 

Hong Kong SAR, 

Hollanda, Kuzey İrlanda, 

Suudi Arabistan, Singapur 

Slovak Cumhuriyeti, 

Güney Afrika, Trinidad ve 

Tobago 

Belçika (Fransızca), Kanada, 

Danimarka, Fransa, 

İran, İsrail, Malta, Yeni 

Zelanda, 

Portekiz, ABD 

 

PIRLS 2011 ve 2016 projesinin her ikisine de 41 ülke katılım sağlamıştır. Bu ülkelerden 18’i 

2016 PIRLS’de, 2011 PIRLS başarı ortalamalarından daha yüksek başarı ortalaması elde 

etmiştir. 13 ülke aynı başarı ortalaması, 10 ülke ise daha düşük başarı ortalaması elde etmiştir. 

Ülkelerin çoğunluğunun PIRLS 2011’den PIRLS 2016’ya başarılarını arttırma eğiliminde 

olduğu görülmektedir.  

 

1.3. PIRLS 2016 projesinde kızların ve erkeklerin başarı durumları nasıldır? 
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Tablo 4. PIRLS 2016 projesinde kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasındaki başarı farkı 

Cinsiyet Temsil Yüzdesi Başarı Ortalaması 

              Kız % 49 520 

              Erkek % 51 501 

 

PIRLS 2016 projesinde değerlendirilen öğrencilerin %49’unu kız öğrenciler, %51’ini erkek 

öğrenciler oluşturmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde kızlar 520 puan başarı ortalaması, erkekler 

501 puan başarı ortalaması ile kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yüksek bir başarı elde 

etmiştir. Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında 19 puanlık fark bulunmaktadır.  

Tablo 5. PIRLS 2016 projesinde kız ve erkek öğrencilerin en düşük/en yüksek puan aldığı 

ülkeler  

 Ülke Adı Puanı 

Kızların En Yüksek Ortalama Başarı Puanına 

Sahip Ülke 
Rusya Federasyonu 588 

Kızların En Düşük Ortalama Başarı Puanına 

Sahip Ülke 
Güney Afrika 347 

Erkeklerin En Yüksek Ortalama Başarı Puanına 

Sahip Ülke 
Rusya Federasyonu 574 

Erkeklerin En Düşük Ortalama Başarı Puanına 

Sahip Ülke 
Güney Afrika 295 

 

PIRLS 2016 projesinde kız öğrencileri 588 puan, erkek öğrencileri 574 puan ile Rusya 

Federasyonu en yüksek başarıyı elde etmiştir. Kız öğrencileri 347 puan, erkek öğrencileri 295 

puan ile Güney Afrika en düşük başarıyı elde etmiştir.  

 

2. Alt Probleme (Öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen değişkenlere göre ülkelerin 

PIRLS başarı durumları nasıldır?) Yönelik Bulgular 

2.1. Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde öğrenme için ev kaynakları anketi skor 

ortalamaları nasıldır? 

Öğrenme için Ev Kaynakları İlk 3 Ülke Skor Ort. Son 3 Ülke Skor Ort. 

Evdeki kitap sayısı 

Evdeki çocuk kitabı sayısı 
Avustralya 11.6 Fas 6.9 
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 Tablo 6. PIRLS 2016 projesinde ülkelerin öğrenme için ev kaynakları anketi skor ortalamaları 

Öğrenme için ev kaynakları anketinin verileri, öğrenciler ve onların ebeveynlerinden elde 

edilen verilerin birleşiminden meydana gelmektedir. Ankette “evdeki kitap sayısı ve evde 

internet bağlantısı/kendisine ait oda” verileri öğrencilerden, “evdeki çocuk kitabı sayısı, ailenin 

eğitim durumu ve ailenin mesleği” verileri öğrenci ailelerinden elde edilmiştir. Öğrenme için 

ev kaynakları anketinde ölçüt, 11.8 üzeri puan “çok ev kaynağına sahip”, 7.5-11.8 arası puan 

“orta düzeyde ev kaynağına sahip”, “7.5 aşağısı puan ”az düzeyde ev kaynağına sahip” şeklinde 

belirlenmiştir. Tablo 6. incelendiğinde PIRLS 2016’da “çok ev kaynağına sahip” düzeyine 

sahip ülkenin olmadığı görülmektedir. 11.6 skor ortalaması, “orta düzeyde ev kaynağına sahip” 

düzeyiyle Avustralya ilk sırada yer almaktadır. 6.9 skor ortalaması, “az düzeyde ev kaynağına 

sahip” düzeyiyle Fas son sırada yer almaktadır.  

2.2. Ülkelerin PIRLS projesinde evde dijital araçlara ulaşma anketi skor ortalamaları 

nasıldır? 

Tablo 7. PIRLS 2016 projesinde ülkelerin evde dijital araçlara ulaşma anketi skor ortalamaları 

Evde Dijital Araçlara Ulaşma İlk 3 Ülke Skor Ort. Son 3 Ülke Skor 

Ort. 

Evde bilgisayar/tablet ya da 

internetin var olması 

Evde dijital iletişim araçlarının 

sayısı 

Okuma aracı olarak dijital aracın 

varlığı 

Norveç 11.8 Fas 6.9 

Finlandiya 11.6 
Güney 

Afrika 
7.4 

Danimarka 11.5 Azerbaycan 7.6 

 

Evde dijital araçlara ulaşma anketinin verileri, öğrenciler ve onların ebeveynleri tarafından 

bildirilen verilerin birleşiminden meydana gelmektedir. Ankette “evde bilgisayar/tablet ya da 

internetin var olması ” verisi öğrencilerden, “evde dijital iletişim araçlarının sayısı ve okuma 

aracı olarak dijital aracın varlığı” verileri ebeveynlerden elde edilmiştir. Evde dijital araçlara 

ulaşma anketinde ölçüt, 12.1 üzeri puan “yüksek düzeyde ulaşım”, 6.0-12.1 arası puan “orta 

düzeyde ulaşım”, 6.0 aşağısı ”az düzeyde ulaşım” şeklinde belirlenmiştir. Tablo 7. 

incelendiğinde PIRLS 2016’da “yüksek düzeyde ulaşım” seviyesine sahip ülkenin olmadığı 

Evde internet 

bağlantısı/kendisine ait oda 

Ailenin eğitim durumu 

Ailenin mesleği 

Norveç/İsveç/

Kuzey İrlanda 
11.4 Mısır 7.9 

Danimarka 11.3 Güney Afrika 8.3 
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görülmektedir. 11.8 skor ortalaması, “orta düzeyde ulaşım” düzeyiyle Norveç ilk sırada yer 

almaktadır. 6.9 skor ortalaması, ”az düzeyde ulaşım” düzeyiyle Fas son sırada yer almaktadır.  

2.3. Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde ailenin okumayı sevmesi anketi skor ortalamaları 

nasıldır? 

Tablo 8. PIRLS 2016 projesinde ülkelerin ailenin okumayı sevmesi anketi skor ortalamaları 

 

 

 

Ailenin 

Okumayı 

Sevmesi 

İlk 3 Ülke Skor Ort. Son 3 Ülke Skor Ort. 

Azerbaycan 10.4 Mısır 8.7 

İrlanda/Kuzey 

İrlanda/Avustralya/Yeni 

Zelanda 

10.3 Fas 9.0 

Malta/Trinidad ve Tobago 10.2 

Hong Kong 

SAR/Macao 

SAR 

9.1 

 

Ailenin okumayı sevme anketinde öğrenci ebeveynlerine yönelik okuma zevkleriyle ilgili 

sorular yer almaktadır. Ailenin okumayı sevmesi anketinde ölçüt, 10.5 üzeri puan “çok 

seviyor”, 8.1-10.5 arası puan “kısmen seviyor”, 8.1 aşağısı “sevmiyor”  şeklinde belirlenmiştir. 

Tablo 8. incelendiğinde PIRLS 2016’da öğrenci velilerinin kitap okumayı sevme durumunda 

“çok seviyor” düzeyine sahip ülkenin olmadığı görülmektedir. 10.4 skor ortalaması, “kısmen 

seviyor” düzeyiyle Azerbaycan ilk sırada yer almaktadır. 8.7 skor ortalaması, “kısmen seviyor” 

düzeyiyle Mısır son sırada yer almaktadır.  

2.4. Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde okula başlamadan önceki okuma aktiviteleri anketi 

skor ortalamaları nasıldır? 

 Tablo 9. PIRLS 2016 projesinde ülkelerin okula başlamadan önceki okuma aktiviteleri anketi 

skor ortalamaları 

Okula başlamadan önceki okuma aktiviteleri anketini verileri, öğrenci ebeveynlerinden 

toplanmıştır.  Okula başlamadan önceki okuma aktiviteleri anketinde ölçüt, 10.7 üzeri puan 

“sıklıkla”, 6.2-10.7 arası puan “bazen”, 6.2 aşağısı “hiç ya da hiçe yakın” şeklinde 

belirlenmiştir. Tablo 9. incelendiğinde PIRLS 2016’da okula başlamadan önceki okuma 

 

Okula 

Başlamadan 

Önceki Okuma 

Aktiviteleri 

İlk 3 Ülke Skor Ort. Son 3 Ülke Skor Ort. 

Kuzey İrlanda 11.5 Fas 7.7 

 

Rusya Federasyonu 11.3 Macao SAR 8.5 

 

Kazakistan 11.2 Mısır 8.7 
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aktiviteleri anketinden 11.5 puan ortalaması “sıklıkla” düzeyiyle Kuzey İrlanda ilk sırada yer 

almaktadır. 7.7 skor ortalaması, ”bazen” düzeyiyle Mısır son sırada yer almaktadır.  

 

3. Alt Probleme (Ülkelerin ePIRLS 2016 projesinde başarı durumları nasıldır?) 

 Yönelik Bulgular 

Tablo 10. ePIRLS 2016 projesine katılan ülkelerin okuma becerileri puan sıralaması 

 

Tablo 10. incelendiğinde ePIRLS’de 12 ülkenin merkez nokta olan 500 puanın üzerinde bir 

başarı elde ettiği görülmektedir. 588 puan ile Singapur en yüksek başarıyı elde etmiştir. 

Singapur’u 568 puan ile Norveç, 567 puan ile İrlanda takip etmektedir. Gürcistan 477 puan, 

BAE 468 puan ile 500 puanın altında başarı göstermişlerdir.  

3.1. ePIRLS 2016 projesinde kızların ve erkeklerin başarı durumları nasıldır?  

Tablo 11. ePIRLS 2016 projesinde kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasındaki başarı farkı 

Cinsiyet Temsil Yüzdesi Başarı Ortalaması 

Kadın % 50 545 

Erkek % 50 533 

 

ePIRLS 2016 projesinde değerlendirilen öğrencilerin %50’sini kız öğrenciler, %50’sini erkek 

öğrenciler oluşturmaktadır. Tablo 11. incelendiğinde kızlar 545 puan başarı ortalaması, erkekler 

533 başarı ortalaması ile kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha yüksek bir başarı elde etmiştir. 

Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında 12 puanlık fark bulunmaktadır.  

Tablo 12. ePIRLS 2016 projesinde kız ve erkek öğrencilerin en düşük/en yüksek puan aldığı 

ülkeler  

 Ülke Adı Puanı 

Sıra Ülke Adı Puan Sıra Ülke Adı Puan 

1 Singapur 588 8 Kanada 543 

2 Norveç 568 9 İsrail 536 

3 İrlanda 567 10 İtalya 532 

4 İsveç 559 11 Slovenya 525 

5 Danimarka 558 12 Portekiz 522 

6 ABD 557  Merkez Nokta Puanı 500 

7 Çin Taipei 546 13 Gürcistan 477 

14  BAE 468 
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Kızların En Yüksek Ortalama Başarı 

Puanına Sahip Ülke 
Singapur 599 

Kızların En Düşük Ortalama Başarı 

Puanına Sahip Ülke 
BAE 483 

Erkeklerin En Yüksek Ortalama Başarı 

Puanına Sahip Ülke 
Singapur 578 

Erkeklerin En Düşük Ortalama Başarı 

Puanına Sahip Ülke 
BAE 454 

 

ePIRLS 2016 projesinde kız öğrencileri 599 puan, erkek öğrencileri 578 puan ile Singapur en 

yüksek başarıyı elde etmiştir. Kız öğrencileri 483 puan, erkek öğrencileri 454 puan ile BAE en 

düşük başarıyı elde etmiştir.  

3.2. Ülkelerin PIRLS ve ePIRLS 2016 başarı ortalamaları farkı nasıldır?  

Tablo 13. PIRLS 2016 ve ePIRLS 2016 projesine katılan ülkelerin okuma becerileri 

puanlarının karşılaştırılması 

Ülke Adı ePIRLS Skoru PIRLS Skoru Aradaki Fark 

Danimarka 558 544 15 

ABD 557 543 13 

Singapur 588 579 9 

BAE 468 460 8 

Norveç 568 560 8 

İsrail 536 530 6 

İsveç 559 555 5 

İrlanda 567 564 3 

Kanada 543 540 3 

Portekiz 522 528 -6 

Gürcistan 477 487 -10 

İtalya 532 549 -17 

Slovenya 525 544 -19 

Çin Taipei 546 569 -24 

 

PIRLS projesine katılan tüm öğrencilerin ePIRLS projesine de katılmasının amaçlanmasına 

rağmen öğrenci devamsızlığı ve bilgisayar ekipmanlarıyla ilgili sorunlar sebebiyle tam 

anlamıyla gerçekleştirilememiştir. O yüzden ePIRLS projesine 14 ülke katılmıştır. Tablo 13 

incelendiğinde ePIRLS’de 9 ülke PIRLS’e göre başarı ortalamasını arttırmış, 5 ülke ise başarı 

ortalamasını düşürmüştür. 

4. Alt Probleme (Öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen değişkenlere göre ülkelerin 

ePIRLS başarı durumları nasıldır?) Yönelik Bulgular 
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4.1. Ülkelerin ePIRLS 2016 projesinde öğrenme için ev kaynakları anketi skor 

ortalamaları nasıldır? 

Tablo 14. ePIRLS 2016 projesinde ülkelerin öğrenme için ev kaynakları anketi skor 

ortalamaları 

Öğrenme için Ev 

Kaynakları 
İlk 3 Ülke Skor Ort. Son 3 Ülke Skor Ort. 

Evdeki kitap sayısı  

Evdeki çocuk kitabı 

sayısı 

Evde internet 

bağlantısı/kendisine ait 

oda 

Ailenin eğitim durumu 

Ailenin mesleği 

Norveç 11.5 İtalya 9.7 

İsveç 11.4 Gürcistan 10.0 

Danimarka 11.3 Portekiz 10.1 

 

Öğrenme için ev kaynakları anketinin verileri, öğrenciler ve onların ebeveynlerinden elde 

edilen verilerin birleşiminden meydana gelmektedir. Ankette “evdeki kitap sayısı ve evde 

internet bağlantısı/kendisine ait oda” verileri öğrencilerden, “evdeki çocuk kitabı sayısı, ailenin 

eğitim durumu ve ailenin mesleği” verileri öğrenci ailelerinden elde edilmiştir. Öğrenme için 

ev kaynakları anketinde ölçüt, 11.8 üzeri puan “çok ev kaynağına sahip”, 7.5-11.8 arası puan 

“orta düzeyde ev kaynağına sahip”, “7.5 aşağısı puan ”az düzeyde ev kaynağına sahip” şeklinde 

belirlenmiştir. Tablo 14. incelendiğinde ePIRLS 2016’da “çok ev kaynağına sahip” düzeyine 

sahip ülkenin olmadığı görülmektedir. 11.5 skor ortalaması, “orta düzeyde ev kaynağına sahip” 

düzeyiyle Norveç ilk sırada yer almaktadır. 9.7 skor ortalaması, “orta düzeyde ev kaynağına 

sahip” düzeyiyle İtalya son sırada yer almaktadır. 

 

 

4.2. Ülkelerin ePIRLS 2016 projesinde evde dijital araçlara ulaşma anketi skor 

ortalamaları nasıldır? 

Tablo 15. ePIRLS 2016 projesinde ülkelerin evde dijital araçlara ulaşma durumu anketi skor 

ortalamaları 

Evde Dijital 

Araçlara Ulaşma 

Durumu 

İlk 3 Ülke Skor Ort. Son 3 Ülke Skor Ort. 
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Evde bilgisayar/tablet 

ya da internetin var 

olması  

Evde dijital iletişim 

araçlarının sayısı 

Okuma aracı olarak 

dijital aracın varlığı 

Norveç 11.8 Gürcistan 9.0 

Danimarka 11.5 Çin Taipei 9.7 

İsveç 11.3 Slovenya 9.9 

 

Evde dijital araçlara ulaşma anketinin verileri, öğrenciler ve onların ebeveynleri tarafından 

bildirilen verilerin birleşiminden meydana gelmektedir. Ankette “evde bilgisayar/tablet ya da 

internetin var olması ” verisi öğrencilerden, “evde dijital iletişim araçlarının sayısı ve okuma 

aracı olarak dijital aracın varlığı” verileri ebeveynlerden elde edilmiştir. Evde dijital araçlara 

ulaşma durumu anketinde ölçüt, 12.1 üzeri puan “yüksek düzeyde ulaşım”, 6.0-12.1 arası puan 

“orta düzeyde ulaşım”, “6.0 aşağısı ”az düzeyde ulaşım” şeklinde belirlenmiştir. Tablo 15. 

incelendiğinde ePIRLS 2016’da “yüksek düzeyde ulaşım” ve “az düzeyde ulaşım” seviyesine 

sahip ülkenin olmadığı görülmektedir. 11.8 skor ortalaması, “orta düzeyde ulaşım” düzeyiyle 

Norveç ilk sırada yer almaktadır. 9.0 skor ortalaması, ”orta düzeyde ulaşım” düzeyiyle 

Gürcistan son sırada yer almaktadır.  

 

4.3. Ülkelerin PIRLS 2016 projesinde bilgisayar kullanma öz-yeterlik anketi skor 

ortalamaları nasıldır?  

Tablo 16. ePIRLS 2016 projesinde ülkelerin bilgisayar kullanma öz-yeterlik anketi skor 

ortalamaları 

 

Bilgisayar kullanma öz-yeterlik anketinde ölçüt, 10.4 üzeri puan “yüksek düzeyde öz-yeterlik”, 

7.1-10.4 arası puan “orta düzeyde öz-yeterlik”, “7.1 aşağısı ”düşük düzeyde öz-yeterlik” 

şeklinde belirlenmiştir. 10.6 skor ortalaması, “yüksek düzeyde öz-yeterlik” düzeyiyle İsrail ve 

Portekiz ilk sırada yer almaktadır. 9.9 skor ortalaması, ”orta düzeyde öz-yeterlik” düzeyiyle 

Gürcistan son sırada yer almaktadır. “Az düzeyde öz-yeterlik” seviyesine sahip ülkenin 

olmadığı görülmektedir. 

Bilgisayar 

Kullanma Öz-

Yeterlik 

İlk 3 Ülke Skor Ort. Son 3 Ülke Skor Ort. 

İsrail/Portekiz 10.6 Çin Taipei 9.1 

Slovenya 10.4 Singapur/Kanada 9.5 

Danimarka/Norveç 10.2 Gürcistan 9.9 
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SONUÇ 

PIRLS 2016 projesine 50 ülke katılım sağlamıştır. Ülkeler arasında Rusya Federasyonu en iyi 

puanı elde etmiştir. Rusya Federasyonu PIRLS 2011 projesine de katılım sağlamış ve PIRLS 

2016 raporunda Rusya Federasyonu’nun PIRLS 2011’den PIRLS 2016’ya ortalama başarısını 

arttıran ülkeler arasında olduğu belirtilmiştir. PIRLS 2016 projesinde en iyi okuma becerisi 

ortalama başarı puanına sahip kız ve erkek öğrenciler Rusya Federasyonu’ndadır. Ayrıca Rusya 

Federasyonu’ndaki öğrenci ebeveynleri okula başlamadan önceki okuma aktiviteleri 

anketinden sıklıkla ölçütüne denk gelen bir skor ortalaması elde etmiştir. Bu ankette ebeveynler 

çocuklarıyla beraber sıklıkla; alfabe/sözcük oyunları oynadıklarını, kitap okuduklarını, hikâye 

anlattıklarını, şarkı söylediklerini, sözcük yazma etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. 

Rusya Federasyonu’nun PIRLS 2016 projesinde en iyi başarı puanını elde etmesinde, 

ebeveynlerin okul öncesi okuma aktivitelerine önem vermesinin önemli bir faktör olduğu 

söylenebilir.  Duman (2016), Rusya Federasyonu’nun PIRLS projelerinde başarı sıralamasının 

üst sıralarda olması gerekçesiyle Rus öğretmenlerle çalışma yürütmüştür.  Bu çalışmada Rus 

öğretmenler; ailenin okumaya verdiği önemin ve kütüphanelerin varlığının öğrencilerin okuma 

becerilerinin gelişiminde önem arz ettiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler, ailenin çocuklara 

okuma becerisi kazandırmada rol model olmalarının önemine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca 

okuma becerisi kazanımında öğretmen, veli, yönetici, aile ve akran faktörlerinin etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. 

PIRLS 2016 ve ePIRLS 2016 projelerinin her ikisinde de kız öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha yüksek başarı puanı elde ettiği belirlenmiştir. Kutlu, Yıldırım, Bilican ve Kumandaş 

(2011) 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının 

kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi adlı çalışmasında öğrenci cinsiyetinin kız 

olmasının okuduğunu anlamada başarılı olma olasılığını arttırdığı belirtilmiştir. İnan (2005) 

ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını incelediği çalışmasında kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre okumaya daha ilgili ve meraklı olduklarını belirtmiştir.  

ePIRLS projesine 14 ülke katılım sağlamıştır. 14 ülkeden 9’u merkez nokta puanı olan 500’den 

yüksek puan almıştır. 2 ülke ise merkez nokta puanından düşük puan almıştır. ePIRLS ve 

PIRLS 2016 projelerinde ülkeler karşılaştırmalı incelendiğinde ülkelerin çoğunluğunun 

ePIRLS’de başarı ortalamalarını arttırdığı görülmektedir. Bu durum günümüzde okuma 

faaliyetlerinin daha çok çevrimiçi araçlarla gerçekleştirilmesiyle açıklanabilir. Ayrıca e-kitap 
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içeriklerinin yaygınlaştığı ve popülerliğinin gün geçtikçe arttığı; sözlüklerin, gazetelerin, 

dizilerin internet ortamına taşındığı günümüzde bu durum şaşırtıcı değildir.  

 Çin Taipei, ePIRLS 2016 projesinde PIRLS’e göre 24 puan farkla daha düşük başarı 

elde etmiştir. Bilgisayar kullanma öz-yeterlik anketi skor ortalamasında 9.1 skor ortalaması ile 

Çin Taipei son sırada yer almaktadır. Bu durum Çin Taipei’nin ePIRLS projesinde PIRLS’e 

göre daha düşük başarı ortalamasını elde etmesini açıklayan faktörlerden birisi olabilir. 

ePIRLS’de Gürcistan merkez nokta puanı olan 500’den düşük puan almıştır. Gürcistan; evde 

dijital araçlara ulaşma durumu anketinde son sırada yer almaktadır. Öğrenme için ev kaynakları 

anketinde ise İtalya’dan sonra, bilgisayar kullanma öz-yeterlik anketinde Çin Taipei, Singapur, 

Kanada’dan sonra en düşük skor ortalamasını elde etmiştir. Buradan hareketle evde dijital 

araçlara ulaşmanın, bilgisayar kullanma öz-yeterliğin ve ev kaynaklarının öğrencilerin 

çevrimiçi okuma becerilerini etkileyen faktörlerden olduğu söylenebilir.  

 PIRLS 2016 projesinde öğrenme için ev kaynakları anketi ve dijital araçlara ulaşma 

anketi skor ortalamaları incelendiğinde ilk üçte yer alan ülkelerin merkez nokta puanı olan 

500’den yüksek puan aldıkları, son üçte yer alan ülkelerin de 500’den düşük puan aldıkları 

görülmektedir. Buradan hareketle evdeki kitap sayısının, ailenin eğitim durumunun, ailenin 

mesleğinin, evde internet bağlantısının, öğrencinin kendisine ait odasının, okuma aracı olarak 

dijital araçların kullanılmasının öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen önemli faktörler 

olduğu söylenebilir. Kurnaz ve Yıldız (2015) çalışmasında anne ve babası evde roman, hikâye 

vb.lerini okuyan öğrencilerin okuma motivasyonlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

varmıştır.  

 

 

Uygulamaya Yönelik Öneriler 

5 yılda bir gerçekleştirilen PIRLS döngülerine katılan ülke sayısı gittikçe artmaktadır (2001’de 

35 ülke, 2006’da 40 ülke, 2011’de 49 ülke, 2016’da 50 ülke). Türkiye PIRLS projesine sadece 

2001 yılında katılmıştır. Türkiye’deki 4. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerindeki durumlarını 

görmek ve diğer ülke öğrencileriyle karşılaştırmak amacıyla Türkiye’nin bu projeye katılımını 

sürdürmesi önerilebilir.  

 Türkiye’de ilk defa 2018 yılında 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe dört temel dil becerileri 

e-sınav ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada anadildeki her bir beceri ile akademik başarı 
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arasındaki ilişki incelenmiştir. Pilot uygulama olan bu çalışmanın ülke geneline 

yaygınlaştırılması ve döngüler halinde sürdürülmesi önerilebilir.  

Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

Bu çalışmanın kapsamına sadece 2016 PIRLS ve ePIRLS projeleri alınmıştır. Başka bir 

çalışmada PIRLS döngülerine katılan ülkelerin geçmişten günümüze PIRLS’deki başarı 

durumlarındaki değişimler ve değişimlerin nedenleri incelenebilir.  

 PIRLS projelerinde yüksek başarı elde eden ülkelerin okuma becerilerine yönelik 

uyguladıkları eğitim politikaları derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde araştırılabilir. 

 PIRLS raporlarında anketlerden elde edilen skorlarla öğrencilerin başarı puanları 

karşılaştırılmaktadır. Başka bir çalışmada bu karşılaştırmalar araştırma konusu edilebilir.  
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2011’den 2023’e Yetişkin Becerileri Araştırmalarında PIAAC’a Bir Bakış 
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Özet 

OECD tarafından yürütülen Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (Programme for 

the International Assessment of Adult Competencies-PIAAC), uluslararası anlamda yetişkin becerilerini 

değerlendirme ve analiz programıdır. PIAAC’ın bir parçası olarak gerçekleştirilen ana anket ‘Yetişkin 

Becerileri Anketi’dir. Anket, yetişkinlerin anahtar bilgi işleme becerilerindeki (sözel, sayısal, teknoloji 

zengin ortamda problem çözme) yeterliklerini ölçmekte; evde, işte ve daha geniş sosyal ortamlarda bu 

becerilerini nasıl kullandıkları hakkında bilgi ve veri toplamaktadır (http://www.oecd.org/skills/piaac/). 

Atasoy’a (2018) göre PIAAC, yetişkinlerin gelişimlerini izleme ve hayat döngüsü içinde gelişen yeni 

becerileri destekleme konusunda ülkelere ve politika yapıcılara önemli veriler sunmaktadır. Kirsch ve 

Lennon (2017) hem ülkelerin kendi içinde hem de ülkeler arasında yetişkinlerin profillerini 

sağlayabilecek yeni bir değerlendirme yapabilmek, kişisel ve toplumsal başarının temelini oluşturduğu 

düşünülen bilgi, beceri ve yeterlikleri ölçmek amacıyla PIAAC'a ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.  Bu 

çalışmanın amacı da PIAAC araştırmasının birinci ve ikinci döngüleri hakkında kapsamlı bilgi 

sunmaktır. Birinci döngüde (2011-2017) Türkiye’nin ve genel olarak araştırmaya katılan diğer ülkelerin 

başarı durumları incelenmiş, ikinci döngü (2021-2022) için ise yeniden yapılacak döngünün içeriği 

hakkında bilgi toplanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Doküman 

incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Sonuç olarak OECD’nin 2016 yılında Türkiye ile 

ilgili hazırladığı raporda Türkiye’nin diğer ülkeler ile kıyaslandığında yetişkinlerin hem sözel ve sayısal 

hem de teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerilerinde ortalamanın altında kalmış olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Aynı rapora göre; okuma becerileri ve sayısal beceriler alanlarında Japonya’dan 

araştırmaya katılan yetişkinler en yüksek ortalamaya sahipken, teknoloji zengin ortamda problem 

çözmede ise Yeni Zelanda’dan araştırmaya katılan yetişkinler en yüksek ortalamaya ulaşmışlardır.  

Anahtar Kelimeler: yetişkin becerileri, PIAAC, sözel beceriler, sayısal beceriler, teknoloji 

zengin ortamda problem çözme becerileri 
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A Review of the PIAAC  from 2011 to 2023 in Adult Skills Research 

Abstract 

  Programme for the International Assessment of Adult Competencies-PIAAC, conducted by the 

OECD, is an international program for the evaluation and analysis of adult skills. The main survey as 

part of the PIAAC is the Adult Skills Survey. The questionnaire measures the competencies of adults in 

key information processing skills (literacy and numeracy skills and the ability to solve problems in 

technology-rich environments); collects information and data on how they use these skills at home, at 

work and in wider social settings (http://www.oecd.org/skills/piaac/). According to Atasoy (2018), 

PIAAC provides important data to countries and policy makers in monitoring the development of adults 

and supporting new skills that develop in the life cycle. Kirsch and Lennon (2017) stated that PIAAC is 

needed to measure new knowledge, skills and competences which are the basis of personal and social 

success. The aim of this study is to provide comprehensive information about the first and second cycles 

of PIAAC research. While in the first cycle (2011-2017) the overall success of Turkey and other 

countries were examined, in the second cycle the content of the cycle was investigated. Document 

review method was used in the study. Document review includes the analysis of written materials 

containing information about the facts or facts that are intended to be investigated (Yıldırım & Şimşek, 

2006). Consequently according to the OECD PIAAC report (2016), it was concluded that the average 

scores of the adults in Turkey (in literacy and numeracy skills and the ability to solve problems in 

technology-rich environments) were below the average score of the countries. According to the same 

report; adults who participated in the study in Japan in the area of literacy skills and numeracy skills had 

the highest average scores, while in technology-rich environment problem solving, adults from New 

Zealand reached the highest average. 

Key Words: adult competencies, PIAAC, litearcy skills, numeracy skills, ability to solve problems in 

technology-rich environments 

 

GİRİŞ 

PIAAC 

Yetişkinlerin eğitimi tüm dünyada her ne kadar göz ardı edilen bir süreç olsa da özellikle 

gelişmiş ülkelerde yetişkin nüfusun sayısının artması, bazı yetişkinlerin hayat boyunca birden 

fazla uzmanlık alanında çalışmaları, insan hayatının yıl olarak daha da uzaması gibi etkenler 

sonucunda ülkelerin eğitim politikalarında yükselen bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Bu 

kapsamda bazı birlikler, kuruluşlar veya sivil toplum örgütleri tarafından çok sayıda eğitsel 

etkinlik, yetişkinlerin öğrenme becerilerinin incelendiği ulusal ve uluslar arası analiz 
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programları geliştirmekte ve uygulamaktadır. Bu analiz programlarından en yaygın ve kapsamlı 

olanı da Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies-PIAAC)’dır.  

OECD tarafından yürütülen PIAAC, uluslararası anlamda yetişkin becerilerini değerlendirme 

ve analiz programıdır. PIAAC’ın bir parçası olarak gerçekleştirilen ana anket ‘Yetişkin 

Becerileri Anketi’dir. Anket, yetişkinlerin anahtar bilgi işleme becerilerindeki –okuryazarlık, 

sayı ve problem çözme- yeterliklerini ölçmekte ve evde, işte ve daha geniş sosyal ortamlarda 

bu becerilerini nasıl kullandıkları hakkında bilgi ve veri toplamaktadır. Bu uluslararası anket, 

42’den fazla ülkede bireylerin topluma katılması ve ülke ekonomilerinin gelişmesi için gereken 

temel bilişsel ve iş yeri becerilerini ölçer. Anketten elde edilen kanıtlar, ülkelerin eğitim ve 

öğretim sistemlerinin bu becerileri nasıl geliştirebileceğini daha iyi anlamalarına yardımcı 

olmaktadır (Erişim adresi: http://www.oecd.org/skills/piaac/). 

Anket her 10 yılda bir uygulanmakta ve şu ana kadar iki aşamada gerçekleşmiştir. İlk döngüde 

2011-2018 yılları arasında üç veri toplama turu yapıldı. 2018 yılında, Anketin ikinci döngüsü 

başlamış ve bu döngünün 2023 yılında yayımlanmasıyla süreç sonuçlanacaktır (Erişim adresi: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111).  

PIAAC Katılımcı Ülkeleri 

Anketlerin 

İlk Döngüsü 
1. Tur 

(2011-

2012) 

Avustralya, Avusturya, Belçika (Flandre), Kanada, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, 

Japonya, Kore, Hollanda, Norveç, Polonya, Rusya, Slovakya, İspanya, 

İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda), Amerika Birleşik 
Devletleri  

2. Tur 

(2014-

2015) 

Şili, Yunanistan, Endonezya, İsrail, Litvanya, Yeni Zelanda, Singapur, 
Slovenya, Türkiye 

3.Tur 

(2017) 

Ekvador, Macaristan, Kazakistan, Meksika, Peru, Birleşik Devletler 

İkinci Anket 

Döngüsü 

1. Tur 

(2021-

2022) 

Avustralya, Avusturya, Belçika (Flandre), Kanada, Şili, Hırvatistan, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 

İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Letonya, Litvanya, 

Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç , Polonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, 

Singapur, Slovak Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 

(İngiltere), Birleşik Devletler 

(Erişim adresi: http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111). 

PIAAC’ta yetişkin becerilerinin değerlendirilmesinde her bir beceri alanı için yeterlik düzeyleri ve bu 

yeterlik düzeylerine karşılık gelen ortalama puan aralıkları belirlenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere 

http://www.oecd.org/skills/piaac/
http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111
http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111


2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
45 

sözel ve sayısal beceri alanları için altışar yeterlik düzeyi, teknoloji yoğun ortamda problem çözme 

becerisi alanında ise dört yeterlik düzeyi belirlenmiştir. 

Tablo 1: PIAAC Yeterlik Düzeyleri ve Ortalama Puan Aralıkları 
Sözel Beceriler  Sayısal Beceriler  TYO Problem Çözme 

Becerileri 

Düzey                Puanlar  Düzey                 Puanlar  Düzey                 Puanlar  

Düzey 1altı  0-175  Düzey 1 altı  0-175  Düzey 1 altı  0-240  

Düzey 1  176-225  Düzey 1  176-225  Düzey 1  241-290  

Düzey 2  226-275  Düzey 2  226-275  Düzey 2  291-340  

Düzey 3  276-325  Düzey 3  276-325  Düzey 3  341-500  

Düzey 4  326-375  Düzey 4  326-375  -  -  

Düzey 5  376-500  Düzey 5  376-500  -  -  

Kaynak: OECD (2016a). Survey of adult skills technical report (2nd Edition). OECD, Paris. 
 

Yetişkin Becerileri Anketi'nden elde edilen veriler, politika ile ilgili analiz için zengin bir kanıt temeli 

oluşturan, temel bilgi işleme becerileri ve bir dizi değişken arasındaki bağlantıların araştırılmasına izin 
verir. Özellikle, bu anketten elde edilen veriler aşağıdakilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar: 

Eğitim ve öğretim sistemlerinin performansı 

Cehalet ve zayıf okuryazarlığın boyutları 

İşgücü piyasaları ile eğitim ve öğretim arasındaki boşluklar 

Eğitime erişimde nesiller arası hareketlilik 

Gençlerin eğitimden işe geçişi 

Risk altındaki popülasyonların tanımlanması 

Demografi, eğitim durumu, sağlık vb. gibi temel bilişsel beceriler ile değişkenler arasındaki bağlantılar 

(Erişim adresi: http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111). 

OECD tarafından yürütülen PIAAC’ta yaşam boyu öğrenme becerisiyle donatılmış, iyi ve 

işlevsel yetişmiş insan gücünün ülkelerin kalkınması açısından taşıdığı öneme dikkat 

çekilmektedir. Ülkelerin eğitim sistemlerinin çağın niteliklerini karşılayıp karşılayamamaları, 

toplumların/bireylerin dijital çağın gerektirdiği analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme ile 

bilgi teknolojilerini kullanabilme düzeylerini göstermeleri açısından da önemlidir. Atasoy 

(2018) ‘a göre de PIAAC, yetişkinlerin gelişimlerini izleme ve hayat döngüsü içinde gelişen 

yeni becerileri destekleme konusunda ülkelere ve politika yapıcılara önemli veriler 

sunmaktadır. Kirsch ve Lennon (2017) hem ülkelerin kendi içinde hem de ülkeler arasında 

yetişkinlerin profillerini sağlayabilecek yeni bir değerlendirme yapabilmek, kişisel ve 

toplumsal başarının temelini oluşturduğu düşünülen bilgi, beceri ve yeterlikleri ölçmek 

amacıyla PIAAC'a ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda OECD, özellikle 1990’lı 

yıllardan itibaren eğitim konusunda bu tür araştırmalar yürütmekte ya da araştırmalara mali 

http://www.oecd.org/skills/piaac/about/#d.en.481111
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destek sağlamaktadır. Ayrıca bu kapsamda istatistikler oluşturmakta, oluşturduğu veri tabanı, 

analizleri ve çıkarımlarıyla, yasal bir bağlayıcılığı olmamasına karşın üye ülkelerin eğitim 

politikalarına yön verebilmektedir (Martens ve Wolf, 2009; Henry, Lingard, Rivzi ve Taylor, 

2008). 

Golsteyn, Vermeulen ve Wolf (2016) ile Goodman vd. (2013) yaptıkları çalışmalarında 

PIAAC’ın; ülkeler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ülkeler arasındaki sistematik 

farklılıkları ve kalıpları ortaya çıkarmak, yetişkinlerin dünyadaki temel bilişsel becerilerini 

değerlendirmek, ülkelere eğitim ve öğretim sistemlerinin kilit bilişsel becerileri nasıl 

geliştirebileceğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak, eğitimcilere ve politika belirleyicilere 

verilerin kullanımında destek olmak amacıyla benzersiz fırsat sunduğunu belirtmişlerdir. 

Kirsch ve Lennon (2017) da yenilikçi ve ilk tam bilgisayar anketi olması, kapsamlı bir 

değerlendirme tasarımı ve ülkeye özgü arka plan anketlerini sunabilmesi, 50'den fazla dilde 

açık uçlu ürünlerin otomatik puanlanmasını yapabilmesi, elektronik metinleri ve etkileşimli 

uyaranları içeren gelişmiş sistemleri oluşturabilmeleri sebebiyle PIAAC’ın cazibe merkezi 

haline geldiğini belirtmiştir. Bu bağlamda araştırmacılar, PIAAC’ın-belirtilen avantajlı 

yönlerinden dolayı- ülkeler arasında var olan örgütsel ve devlet farklılıklarını inceleyebildiğini, 

tek bir çalışmaya dayanarak bulguları genelleştirebildiğini, ulusal ya da uluslararası eğilimleri  

açığa çıkarabildiğini, bulguların ülkelere özgü ya da ortak olup olmadığını belirleyebildiğini 

belirtmişlerdir (Cai ve Gut, 2018). 

PIAAC ile ilgili uluslararası literatürde birçok çalışma olmasına karşın ulusal alan yazında çok 

az sayıda çalışmaya rastlanmakta ve var olan çalışmaların da son yıllarda yapıldığı 

gözlenmektedir. Yıldız vd. (2018) yaptıkları çalışmada PIAAC sonuçlarını ve Türkiye’de temel 

eğitimin öne çıkan sorunlarını analiz etmeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda hem örgün 

hem yaygın eğitim açısından ulusal düzeyde temel eğitim sorunlarını yeniden ele alınması ve 

temel eğitimin yeniden yapılandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Köker, Bulduk ve 

Gelişen (2017) PIAAC ve Türkiye’nin karşılaştırmalı sonuçlarını değerlendirmek, ülkenin 

gelişime açık alanlarıyla ilgili bir farkındalık yaratmak ve gelişim yönünde atılacak adımlara 

öncü olmak amacıyla araştırma yapmışlardır. Çalışmalarının sonucunda yetişkin temel 

becerilerinin gelişmesi konusunda atılabilecek birçok adımın olduğunu vurgulamışlardır. 

Karabacak ve Kaygın (2018), yaptıkları çalışmalarında PIAAC sonuçlarıyla ilgili halk eğitim 

merkezlerinde yetişkinlerle çalışan eğitimcilerin görüşlerini ortaya koymayı hedeflemişlerdir. 

Çalışma sonucunda Türkiye’nin OECD ülkelerinin ortalamasının altında kalmasının nedenleri 

arasında: PIAAC anketine katılan yetişkinlerin böyle bir değerlendirmeye alışık olmaması, 
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örgün eğitimden sonra böyle bir değerlendirmeye katılma durumunun az olması ve anket 

süresinin uzun olduğu gibi bulgular elde edilmiştir. Atasoy (2018) ise yaptığı çalışmada PIAAC 

2015 yetişkin becerileri sözel, sayısal ve Teknoloji Yoğun Ortamlarda (TYO) problem çözme 

becerilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, becerilerin günlük ve iş hayatına transferi ile 

yetişkinlerin aldığı eğitimin Türk Milli Eğitim sistemi açısından değerlendirilmesini 

amaçlamıştır. Çalışma sonucunda eğitimde kalite sorunlarının devam ettiği, eğitim sisteminde 

yapılan değişim ve dönüşümlerin nicelik boyutunda kaldığı, eğitimde fırsat eşitsizliklerinin 

birey, okul ve bölgeler arasında var olduğu, okullarda verilen bilgi ve becerilerin günlük ve iş 

dünyasının gerçekleriyle örtüşmediği gibi bulgulara ulaşılmıştır. 

 

Uluslararası anlamda ise Prins, Monnat, Clymer ve Toso (2015) PIAAC 2012 sonuçlarına göre 

Amerika’daki yetişkinlerin sözel, sayısal ve TYO problem çözme beceri yeterlik düzeyleri ile 

genel sağlık durumu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda her üç beceri 

alanının da genel sağlık değişkenini pozitif ve anlamlı yordadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Billington, Nissinen ve Gabrielsen (2017) 2003 - 2012 yılları arasında Norveç’teki yetişkinlerin 

IALS ve PIAAC araştırma sonuçlarından hareketle eğitime yapılan uzun vadeli yatırımların ve 

geliştirilen politikaların bazı ülkelerde beklendik sonuçları vermediği bulgusuna ulaşmıştır. 

Cort ve Larson (2015) Danimarka'nın PIAAC 2012 yetişkin becerileri araştırma sonuçlarının 

medya tarafından nasıl ele alındığı ve yetişkinlerin her üç okuryazarlık alanına ilişkin farklı 

paydaşların görüşlerinin çoklu akış teorisi yaklaşımına göre analiz etmeyi amaçlamışlardır. 

Dämmrich, Kosyakova ve Blossfeld (2015) ise PIAAC programından elde edilen verileri 

kullanarak yaptıkları çok aşamalı regresyon analizinde 20 ülkenin çeşitli mesleklere ilişkin 

yaygın eğitim türlerine katılımdaki cinsiyet farklılıklarını ve bu cinsiyet farklılıklarının 

istihdam, aile politikaları ve cinsiyet kültürüne olan ilişkisini analiz etmeyi amaçlamışlardır. 

Çalışmanın amacı PIAAC araştırmasının birinci ve ikinci döngüleri hakkında kapsamlı bilgi 

sunmaktır. Birinci döngüde (2011-2017) Türkiye’nin ve genel olarak araştırmaya katılan diğer 

ülkelerin başarı durumları incelenmiş, ikinci döngü (2021-2022) için ise yeniden yapılacak 

döngünün içeriği hakkında bilgi toplanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki problemlere 

yanıt aranmıştır:  

1. 2011-2017 yılları arasında yapılan PIAAC sonuçları nasıldır? 

2. Türkiye’nin detaylı PIAAC sonuçları nedir? 

3. 2021-2022 yılları arasında yapılacak olan PIAAC’ın ikinci döngüsü nasıl 

düzenlenecektir? 
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Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Başta OECD’nin resmi sitesi olmak üzere ‘Google Akademik, 

YÖK Akademik ve Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan ulusal ve uluslararası çalışmalar 

incelenmiştir. İncelenen çalışmalar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Doküman analizinde kullanılan kaynakların dağılımı tablosu 

Veri Toplama Araçları 

                                                         Ulusal Uluslararası 

Tez 1 - 

Makale 4 9 

Kitap 1 - 

Web Kaynağı ( Resmi Siteler) 1 11 

 

İncelenen dokümanlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler bulgular kısmında 

sunulmuştur. 

1. PIAAC Birinci Döngü Bulguları (Erişim adresi: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/publications/countryspecificmaterial/#d.en.4

89838). 

Okuma becerileri, sayısal beceriler ve teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri, 

Yetişkin Becerileri Araştırması'na (PIAAC) katılan ülkeler ve ekonomiler arasında büyük 

farklılıklar göstermektedir.  Okuma becerilerine ait bulgular Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3: Ülkelere Göre Okuma Becerileri Puanları 

Okuma Becerileri (N: 34) 

Sıralama Ülke Puan  

1. Japonya 296 

2. Finlandiya 288 

3. Hollanda 284 

……………………………………………………………….. 

32. Türkiye 227 

33. Şili 220 

34. Jakarta (Endonezya) 200 

 

Okuma becerilerinde en yüksek ortalamaları sırasıyla; Japonya (296), Finlandiya (288) ve 

Hollanda (284) alırken en düşük ortalamaları ise sırasıyla; Jakarta ( Endonezya- 200), Şili (220) 

ve Türkiye (227) almıştır. Bu becerilerde OECD ortalaması ise 268’tir. Sayısal becerilere ait 

bulgular ise Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4: Ülkelere Göre Sayısal Beceri Puanları 

Sayısal Becerileri (N: 34) 

Sıralama Ülke Puan  

1. Japonya 288 

http://www.oecd.org/skills/piaac/publications/countryspecificmaterial/#d.en.489838
http://www.oecd.org/skills/piaac/publications/countryspecificmaterial/#d.en.489838
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2. Finlandiya 282 

3. Flanders (Belçika) 280 

……………………………………………………………….. 

32. Türkiye 219 

33. Jakarta (Endonezya) 210 

34. Şili  206 

 

Sayısal becerilerde en yüksek ortalamaları sırasıyla; Japonya (288), Finlandiya (282) ve 

Flanders (Belçika- 280) elde etmişken en düşük ortalamaları ise sırasıyla; Şili (206), Jakarta 

(Endonezya-210) ve Türkiye (219) elde etmiştir. Bu becerilerde OECD ortalaması ise 263’tür. 

Teknoloji zengin ortamda problem çözme becerilerine ait bulgular ise Tablo 5’te 

gösterilmektedir. 

Tablo 5: Ülkelere Göre Teknoloji Zengin Ortamda Problem Çözme Beceri Puanları 

Teknoloji Zengin Ortamda Problem Çözme Becerileri (N: 29) 

Sıralama Ülke Puan  

1. Yeni Zelanda 44 

2. İsveç 44 

3. Finlandiya 42 

……………………………………………………………….. 

27. Şili 15 

28. Yunanistan 14 

29. Türkiye 8 

 

Teknoloji zengin ortamda problem çözme becerilerinde en yüksek ortalamaları sırasıyla; Yeni 

Zelanda (44), İsveç (44) ve Finlandiya (42) alırken en düşük ortalamaları ise sırasıyla; Türkiye 

(8), Yunanistan (14) ve Şili (15) almıştır. Bu becerilerde OECD ortalaması ise 31’dir. Ayrıca 

teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri değerlendirmelerine Fransa, İtalya, İspanya, 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Jakarta (Endonezya) katılmamıştır. 

2. PIAAC Türkiye Bulguları ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2016) Erişim adresi: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Turkey-Turkish-version.pdf). 

Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC) Türkiye’de 1 Nisan 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri 

arasında uygulanmış 16-65 yaş aralığındaki 5227 yetişkin araştırmaya katılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda OECD 2016 yılında Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. Rapora göre 

Türkiye’nin yetişkin becerilerinden aldığı puanlar Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6: Türkiye’nin Yetişkin Becerilerinden Aldığı Puanlar 

Türkiye 

Beceri Puan OECD Ortalaması 

Okuma 227 268 

Sayısal 219 263 

Problem Çözme 8 31 

OECD’nin 2016 yılında Türkiye ile ilgili hazırlanan raporun çarpıcı bulgularından biri 

Türkiye’nin diğer ülkeler ile kıyaslandığında hem sözel hem sayısal hem de teknoloji yoğun 

http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Turkey-Turkish-version.pdf
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ortamlarda problem çözme becerilerinde ortalamanın önemli ölçüde altında kalmış olmasıdır. 

Türkiye araştırmaya katılan ülkeler ve ekonomiler arasında sözel ve sayısal becerilerde sondan 

üçüncü sırada yer alıp sadece Şili ve Cakarta’yı (Endonezya) geçebilmiştir. Teknoloji zengin 

ortamda problem çözme becerilerinde ise yetişkinlerin çoğunluğunun yeterlik gösteremediğine 

veya sadece temel yeterlikleri gösterebildiklerine değinilmiştir.  

Türkiye’deki yetişkinlerin büyük bir kısmının sözel, sayısal ve teknoloji zengin ortamda 

problem çözme becerilerinin zayıf olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin sözel becerilerde 

sadece Düzey 1 veya altında performans gösteren yetişkinlerin oranı %45,7 (OECD ortalaması 

olan % 18, 9’un oldukça üstünde bir oran) sayısal becerilerde Düzey 1 veya altında performans 

gösteren yetişkinlerin oranı da %50,2 (OECD ortalaması olan %22,7’nin üstünde) düzeyinde 

bulunmuştur. 

Raporda Türkiye’deki yetişkinlerin %38’inin (tüm katılımcı ülke/ekonomilerdeki ortalama 

%14,7) daha önce bilgisayar deneyimi olmadığına veya temel bilgisayar becerilerinden yoksun 

olduğuna, yetişkinlerin %34,6’sının ise teknoloji zengin ortamda problem çözme becerilerinde 

düzey 1 veya altında yeterlik gösterdiğine değinilmiştir. Bu oranın OECD ortalamasının 

(%42,9) biraz altında olduğu fakat Türkiye’de oldukça önemli sayıda yetişkinin bilgisayar 

tabanlı değerlendirmeye katılamamış veya bilgisayar tabanlı değerlendirmeyi tercih etmediği 

(%17,7- OECD ortalaması %9,9) de belirtilmiştir. Bu durumun benzer yeterliklere sahip 

yetişkinlerin olduğu diğer OECD ülkelerine nazaran Türkiye’de BİT becerileri sınırlı olan daha 

az sayıdaki yetişkinin bilgisayar tabanlı değerlendirmeye katıldığı anlamına geldiğine de 

raporda yer verilmiştir. 

 Türkiye’deki yetişkinlerin küçük bir kısmının sözel, sayısal ve problem çözme 

becerilerinde yüksek yeterlik gösterdikleri tespit edilmiştir. Yetişkinlerin sadece %0,5 

civarındaki kısmı sözel becerilerde en yüksek iki düzeyde (düzey 4 veya 5) yeterlik 

gösterdikleri ve bu oranın OECD (%10,6 ) ortalamasının oldukça altında olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye’deki yetişkinlerin %1,5’luk kısmının sayısal becerilerde düzey 4 veya 5 seviyesinde 

yeterlilik gösterdikleri, bu oranın da OECD (%11,2) ortalamasının oldukça altında olduğu 

belirtilmiştir. Yetişkinlerin ise sadece %0,9 ‘unun teknoloji zengin ortamda problem çözme 

becerilerindeki en yüksek düzey olan düzey 3 seviyesinde olduğu bulunmuş ve bu oranın da 

OECD ortalamasının (%5,4) oldukça altında olduğu tespit edilmiştir. 
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 Başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin de 16-65 yaş aralığındaki nüfusun sözel, 

sayısal ve teknoloji zengin ortamda problem çözme yeterlik düzeylerine göre dağılımları Resim 

1, 2 ve 3’te detaylı şekilde gösterilmiştir. 

 

 

 

Yetişkin nüfusun sözel yeterlilik düzeylerine göre dağılımı 

 

Resim 1: Yetişkinlerde sözel becerilerde yeterlilik 
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16-65 yaş aralığındaki nüfusun sayısal yeterlilik düzeylerine göre dağılımı 

 

Resim 2: Yetişkinlerde sayısal becerilerde yeterlilik 
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16-65 yaş aralığındaki nüfusun teknoloji zengin ortamda problem çözme yeterlilik düzeylerine 

göre dağılımı 

 

Resim 3: Yetişkinlerde teknoloji zengin ortamlarda problem çözme yeterliliği 
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Rapordan çıkan çarpıcı bulgulardan biri de Türkiye’de erkeklerin kadınlardan değerlendirilen 

her üç alanda da daha yeterli olduğu ve cinsiyetler arasındaki farkın, katılım sağlayan tüm ülke 

ve ekonomiler arasında en yüksek seviyede bulunduğudur. Katılım sağlayan OECD ülkeleri 

arasında, kadın ve erkekler sözel beceriler alanında eşit performans gösterdikleri sayısal 

becerilerde ise erkeklerin daha yetkin olduğu bulunmuştur. Türkiye’de iki alanda da erkeklerin 

kadınlardan daha iyi performans gösterdiklerine değinilmiştir. Cinsiyetler arası farkın sözel 

becerilerde 11 puan olduğu bulunmuştur. Sayısal becerilerde 27 puan (OECD ortalaması 12 

puan) olduğuna değinilerek Türkiye’nin katılım sağlayan ülkeler/ekonomiler arasında en büyük 

farka sahip olduğuna değinilmiştir. “Kadınların göze çarpan düşük performansı, cinsiyete 

dayalı farklılığın özellikle Türkiye’de gözlemlendiğini gözler önüne sermektedir.” ifadesi de 

çalışmadan çıkan önemli bulgular arasındadır.  

Ayrıca Türkiye’de sözel, sayısal ve teknoloji zengin ortamlarda sorun çözme becerilerindeki 

cinsiyete dayalı farklılığın özellikle yaşı ilerlemiş yetişkinler arasında gözlemlenmekte olduğu 

belirtilmiştir. Örneğin 45-65 yaş aralığındakilerde sayısal beceriler alanındaki cinsiyete dayalı 

farklılığın 42 puan (OECD ortalaması 14), 16-24 yaş aralığında bu farkın 11 puana (OECD 

ortalaması 7) düştüğü bulunmuştur. 

Türkiye’de, diğer katılımcı ülkeler ve ekonomilerde olduğu gibi, yüksek eğitim düzeyindeki 

yetişkinlerin bilgi işleme becerilerinde daha yetkin olduğu tespit edilmiştir.  Yükseköğrenim 

düzeyinde eğitim görmüş yetişkinler ile lise üstü eğitim düzeyine sahip olmayanlar arasındaki 

sözel becerilerde yeterlilik farkının 48 puan olduğuna (OECD ortalaması 61 puan) 

değinilmiştir. 

Sözel becerilerde yeterlilikleri en yüksek olanların genç yetişkinler, en düşük olanların ise ileri 

yaştaki yetişkinlerin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ülkelerin ve ekonomilerin çoğunda, 

yetişkinlerin yeterliliklerinin 30 yaş civarında zirve yaptığına ve sonrasında gerilemeye 

başladığına değinilmiş, özellikle 55-65 yaş aralığında ise tüm yaş grupları içerisinde en düşük 

yeterliğe ulaştığı bulgusuna erişilmiştir. Türkiye’nin ise bu örüntüden bir miktar saptığı, yani 

16 ve 30 yaşları arasında yeterliğin düz gözlemlendiği, sonrasında ise düştüğü tespit edilmiştir. 

Türkiye’de çalışanların işte ve günlük yaşamda bilgi işleme becerilerini diğer ülkelerdeki 

çalışanlardan çok daha az kullandıkları bulunmuştur. Buna ek olarak Türkiye’deki yetişkinlerin 

işte ve günlük yaşamda okuma, yazma, matematikle çalışma, problem çözme ve bilgisayar 

kullanım oranlarının da diğer katılımcı OECD ülkelerine göre oldukça düşük olduğu tespit 

edilmiştir.  
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 Raporda Türkiye’deki eğitim düzeyinin ve sözel yeterliliklerinin istihdam piyasası ile ilişkili 

olmadığı ancak eğitimin ücretlere olan etkisinin ise incelenen tüm ülkeler ve ekonomiler 

arasında en yüksek çıkan ülkelerden biri olduğu belirtilmiştir. Katılım sağlayan 

ülke/ekonomilerin çoğunda sözel, sayısal ve teknoloji zengin ortamlarda problem çözme 

konusunda daha yetkin olan yetişkinlerin istihdam piyasasına katılım sağlamaları ve istihdam 

edilmelerinin daha muhtemel olduğu ve ortalama olarak daha az yetkin olan yetişkinlere göre 

işsiz kalmalarının da daha düşük ihtimalde bulunduğu vurgulanmıştır. Türkiye’de ise eğitime 

katılımın ve yeterliliğin istihdam durumu ile ilişkili olmadığına değinilmiştir. Ayrıca kriz 

öncesi düzeyde bir artış olmasına rağmen, Türkiye’nin istihdam oranının OECD ortalamasının 

oldukça altında kaldığı da belirtilmiştir. 

Çoğu ülkede sözel yeterlikler ve başkalarına karşı güven, siyasi etkinlik, gönüllü faaliyetlere 

katılım ve kişisel beyana dayalı sağlık gibi ekonomik olmayan bazı çıktılar arasında güçlü ve 

olumlu bir ilişkinin bulunduğu ancak Türkiye’de ise bu ilişkinin zayıf olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

3. PIAAC İkinci Döngüsünün Nasıl Düzenleneceğine Dair Bulgular 

PIAAC Yetişkin Becerileri Anketi 2. Döngüsü (PIAAC), 2018-2023 yılları arasında 30'dan 

fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşecektir. Verileri toplama işlemi 2020-2021'de gerçekleşecek 

ve sonuçlar 2023'te yayımlanacaktır. PIAAC 2. Döngüde, “okuryazarlık, aritmetik (matematik) 

ve adaptif (uyarlanabilir) problem çözme becerileri ölçülecektir (Erişim adresi: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/about/piaac2ndcycle/). PIAAC’ın 2018-2023 yılları arasında 

proje kapsamında yapılması hedeflenen işlem adımları Resim 4’te gösterilmektedir. 

http://www.oecd.org/skills/piaac/about/piaac2ndcycle/
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(Erişim adresi: http://www.oecd.org/skills/piaac/about/piaac2ndcycle/). 

Resim 4: 2018-2023 yılları arasında proje zaman çizelgesi 

PIAAC birinci döngü arka plan anketinde, katılımcıların mevcut faaliyetleri, istihdam durumu, 

gelirleri, sağlık durumu, gönüllülük, siyasi etkinlik ve sosyal güven ile ilgili sorular 

içermekteyken İkinci Döngüde bunlara ‘Sosyal Sonuçlar ve Çalışma Ortamının Kalitesi’ olmak 

üzere iki ek bileşen daha eklenmiştir. Bunlar, katılımcı ülkelerin daha iyi anlaşılmasına ve 

anketin zenginleştirilmesine katkı sağlayacaktır Erişim adresi: 

http://www.oecd.org/skills/piaac/piaacdesign/).  

 İkinci döngüde becerilerin ifade edilmesinde farklılıklar görülmektedir. Birinci döngüde 

sayısal beceri olarak ifade edilen kavram bu döngüde ‘aritmetik beceri’ olarak belirtilmektedir. 

Bu beceri OECD’nin resmi sitesinde şöyle tanımlanmaktadır: “ Aritmetik beceri, matematiksel 

bilgi ve fikirleri kullanma, uygulama, yorumlama ve iletme yeteneğidir. Bireylerin, günlük 

yaşamlarında artan miktarda ve çok çeşitli nicel ve matematiksel bilgilerle karşılaştıkları bir 

çağda vazgeçilmez bir beceridir.” Yine birinci döngüde teknoloji zengin ortamda problem 

çözme becerisi olarak belirtilen kavram bu döngüde ‘ adaptif (uyarlanabilir) problem çözme 

becerileri’ şeklinde ifade edilmiştir. Adaptif (uyarlanabilir) problem çözme becerileri de 

“Problemleri çözmek ve karmaşık görevleri yerine getirmek için teknolojiyi kullanma 

yeteneğini ifade eder. Bireylerin çoklu problemleri paralel olarak çözebilme yeteneklerini 

açıkça değerlendirmekte ve bu, bireylerin bir problem listesine yaklaşıldığı sırayı yönetmelerini 

ve farklı problem setlerini çözmek için ortaya çıkan fırsatları izlemelerini gerektirmektedir.” 

Şeklinde açıklanmıştır (Erişim adresi: http://www.oecd.org/skills/piaac/piaacdesign/). 

SONUÇ  

PIAAC; yetişkinlerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, sürekli öğrenmeye, araştırmaya 

ve kendilerini geliştirmesine teşvik etmesi, verimli ve işlevsel bir eğitim yapısına kavuşulması 

http://www.oecd.org/skills/piaac/about/piaac2ndcycle/
http://www.oecd.org/skills/piaac/piaacdesign/
http://www.oecd.org/skills/piaac/piaacdesign/
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ayrıca ülkelerin de kendilerini sürekli değerlendirmesi,  geliştirmesi, doğrudan 

faydalanabilecek bireyleri çağa ve amaca uygun şekilde istihdam edebilmesi açısından 

önemlidir. 

2013-2016 yılları arasında yapılan PIAAC sonuçlarına bakıldığında: Okuma becerileri ve 

sayısal becerilerde en yüksek ortalamaya sahip iki ülkenin sırasıyla Japonya ve Finlandiya 

olması, yine teknoloji zengin ortamda problem çözme becerilerinde en yüksek ortalamayı 

sırasıyla Yeni Zelanda ve İsveç’in elde etmesi; gelişmiş ülkelerin PIAAC sınavında başarılı 

olduğunu göstermektedir. 

Türkiye, PIAAC’a katılan diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında yetişkinler üzerinde 

değerlendirme yapılan her üç alanda da (sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji zengin 

ortamda problem çözme becerileri) ortalamanın oldukça altında performans göstermiştir. 

Türkiye’deki yetişkinlerin sadece çok küçük bir kısmı sözel, sayısal ve problem çözme 

becerilerinde yüksek yeterlik göstermektedir. Bu sonuçlar, nüfusun büyük bir kısmının en temel 

düzeyde okuduğunu anlama ve sayısal işlemleri yapabilme becerilerinden yoksun olduğunu 

göstermektedir. Ortaya çıkan bulgular, Türk eğitim sisteminde ve eğitim-öğretim sürecinde 

ciddi nitelik problemlerinin olabileceğinin göstergesi olabilir. Nitekim 2015 PISA araştırması 

sonuçlarının da PIAAC sonuçlarıyla tutarlılık taşıdığı görülmektedir (Erişim adresi: 

http://www.oecd.org/turkey/). PISA sonuçları; yetişkinlerin temel bilgi ve beceriyi 

kazanamama sorununun temel eğitimde de devam ettiğini göstermektedir. Yani problemin 

kaynağının temelden geldiğini doğal olarak da eğitimde yapısal reformların ve köklü 

değişimlerin yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Dünya Bankası (2011) Türkiye’de eğitim 

oranlarındaki artışa karşın eğitimin kalitesinin düşük olduğunu, Atasoy da (2018) çalışmasında, 

Türk Milli Eğitim sisteminde kalite sorunlarının devam ettiğini belirtmiştir.  Sonuç olarak 

Türkiye’nin yetiştirdiği bireylerin hiçbir beceri alanında diğer ülkelerin ortalamasını bile 

yakalayamamış olması eğitimin niteliğini derinlemesine, tüm boyutlarıyla araştırmayı gerekli 

kılmaktadır. Yıldız vd. (2018) de yaptıkları çalışmada ülkenin uzun ve kapsamlı eğitim 

deneyimi ve birikimi esas alınarak temel eğitimin yeniden yapılandırılması gerektiğini 

belirterek benzer öneride bulunmuştur.  

Türkiye’de -değerlendirilen her üç alanda da- erkekler kadınlardan daha yeterli gözükmekte ve 

cinsiyetler arasındaki bu fark, katılım sağlayan tüm ülke ve ekonomiler arasında en yüksek 

seviyededir. Kadınların göze çarpan düşük performansı, cinsiyete dayalı farklılığın Türkiye’de 

gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Nitekim Dünya Ekonomi Forumu’nun (World Economic 

Forum- WEF) hazırladığı 2016 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporunda (Global Gender Gap 

http://www.oecd.org/turkey/
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Report 2016) Türkiye, 144 ülke arasında kadın-erkek eşitliği açısından 109. sırada yer alarak 

bu durum, PIAAC’dan çıkan sonucu destekler niteliktedir.  Cinsiyetle ilgili bulgular, 

Türkiye’deki erkeklerin kadınlara kıyasla eğitime daha iyi eriştiğini ve daha iyi olanaklara sahip 

olduğunu göstermektedir. Dämmrich, Kosyakova ve Blossfeld (2015) yaptıkları çalışmada her 

ülkenin kendine özgü bazı düzenlemeler yaptıkları takdirde eğitime katılımda cinsiyet 

farklılıklarının azaltabileceğini belirtmişlerdir. 

Türkiye’de ve diğer katılımcı ülkelerde olduğu gibi, yüksek eğitim düzeyinde yetişkinler bilgi 

işleme becerilerinde daha yetkindir. Eğitim seviyesinin artmasıyla yetişkinlerin bilgi işleme 

becerilerinin de artması beklenen bir durumdur. 

Türkiye’de çalışanlar işte ve günlük yaşamda bilgi işleme becerilerini diğer ülkelerdeki 

çalışanlardan çok daha az kullanmaktadır. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel bilişim 

becerilerinin bireyin yaşamının birçok noktasında kullanabilmesi ve bu davranışların 

sürekliliğinin sağlanabilmesi için iş piyasasının amacına hizmet eden ve bireylerin edindikleri 

becerileri yaşamının diğer alanlarına kolayca transfer edebilecekleri esnek ve pratik öğretim 

programlarının düzenlenmesi bu sorunu ortadan kaldırabilir. Atasoy (2018) da yaptığı 

çalışmada, Türk Milli Eğitim sisteminde yetişkinlere örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

kazandırılan bilgi ve becerilerin günlük ve iş hayatına transfer edilemediğini ve meslek 

standartlarının iş dünyasının ulaştığı yeniliği yansıtmaktan uzak olduğu ve meslek standartları 

ile ilgili yazılı belgelerin hala güncel olmadığı gibi benzer sonuçlara ulaşmıştır.  

Türkiye’de ne eğitim düzeyi ne de sözel yeterlilikler istihdam piyasası ile ilişkilidir. 

Ekonomistlerin ve eğitimcilerin bir araya gelerek bu sonucun ekonomi, toplum ve birey 

üzerindeki etkileri araştırılarak iş dünyasının talep ettiği nitelikli, temel becerilere sahip, teknik 

anlamda donanımlı bireylerin yetiştirilmesi için politikalar ve stratejilerin üretilmesi faydalı 

sonuçlar verebilir. Yetişkinlerin temel becerilerde yeterlik düzeyinin zayıf olması, verimliliği 

artıracak teknolojilerin kullanımını ve daha verimli çalışma yöntemlerinin uygulanmasını 

engellemekte ve insanların yaşam standardını düşürmektedir. Bu bağlamda piyasanın 

gereksinimleri doğrultusunda bir yetişkin eğitimi programının hazırlanıp uygulanması ve 

eğitim ile işgücü verimliliği arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi iyi bir çözüm olabilir. Ayrıca 

araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ve buna bağlı olarak insana yapılan yatırımın ön plana 

alınarak yaratıcı ve yenilikçi bireylerin yetişebileceği bir mesleki eğitim sisteminin 

oluşturulması faydalı sonuçlar verebilir.  
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Genel olarak PIAAC bulguları dikkate alındığında özellikle yetişkin eğitiminde kalite 

sorunlarının devam ettiği söylenebilir. Bu sebeple yetişkin eğitimi; nitelikli, sistemli ve işlevsel 

bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.  

Yetişkinlere hem eğitim süreçlerinde hem normal gündelik yaşamlarında kendilerini sürekli 

geliştirmelerini sağlayacak öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin 

kazandırılması sağlanmalıdır. Böylece toplumun tamamının çağa uygun şekilde inşa edilmesi 

için çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Bilasa ve Taşpınar (2017) da yaptıkları çalışmada 

yetişkin eğitimi açısından hayat boyu öğrenmenin vazgeçilmez bir unsur olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Türk Milli Eğitim sisteminde ‘PIAAC yetişkin becerileri’ni bireylere kazandırmak için aktif bir 

planlama-izleme-değerlendirme koordinasyon birimi oluşturulabilir. PIAAC yetişkin becerileri 

araştırmasında alt düzey ve üst düzey performans gösteren ülkelerin eğitim sistemleri 

karşılaştırmalı bir şekilde araştırılabilir. 

İlgili alan yazın incelendiğinde yetişkin eğitiminin tüm dünyada artan önemine rağmen 

ülkemizde yetişkin becerilerinin PIAAC sonuçları bağlamında araştıran ve değerlendiren 

çalışmaların çok az olduğu görülmektedir (Atasoy,2018; Yıldız vd. 2018; Köker, Bulduk ve 

Gelişen, 2017). Yetişkin eğitiminin PIAAC sonuçları bağlamında araştırılması ve 

değerlendirilmesine yönelik çalışmaların arttırılmasının alana katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 
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MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DANSIN GÜCÜ: MALKE ROSENFELD 

Hatice Gözde UYSAL1 

Cenk AKAY2 

ÖZET 

Matematik dersi, öğrenme öğretme süreçleri karmaşık formüllerden, işlem yapma becerisinden 

ya da sonsuz sayılardan ibaret soyut bir ders olarak görüldüğünden öğrencilerin sıkıcı bulduğu 

ve zorlandığı bir derstir. Öğrencilerin görüşlerinin alındığı birçok çalışmada matematiğe dair 

yapılan benzetmelerde korku, özgüven eksikliği ve matematiğe karşı olumsuz tutumlar 

geliştirildiği ortaya çıkmıştır. Birçok eğitim bilimciye göre öğrenme sürecinde ne kadar çok 

duyu aktif hale getirilirse o kadar anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşebileceği ifade 

edilmiştir. Matematik öğretiminde öğrencinin hem derse karşı olumlu tutum geliştirmesini 

sağlamak hem de derste anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencinin aktif 

olarak öğrenme etkinliklerinin içinde yer alması, sınıf içinde hareket etmesine izin verilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle matematiğe karşı geliştirilen olumsuz 

tutumların önüne geçmek için pek çok farklı öğretim yöntemleri denenmiştir. Dansla öğretim 

yöntemi de bu yöntemlerden bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı bir dans eğitmeni ve matematik 

araştırmacısı olan Malke Rosenfeld’in dansı matematiğe entegre etme süreçleri ve matematik 

öğretiminde dansı nasıl kullandığının sunulmasıdır (http://www.malkerosenfeld.com/). 

Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada ayrıca dansla matematik öğretiminin nasıl 

yapıldığını gösteren videolarda incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: matematik öğretimi, dansla matematik, tüm bedenle öğrenme 

THE POWER OF THE DANCE IN MATH INSTRUCTION: MALKE ROSENFELD 

ABSTRACT 

  The mathematics lesson is a lesson where students are found boring and difficult 

because their learning teaching process is seen as an abstract lesson consisting of complex 

formulas, process skills or infinite numbers. In many studies in which students' opinions were 

obtained, it was revealed that in analogies about mathematics, fear, lack of confidence and 
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negative attitudes towards mathematics were developed. According to many educators, it is 

stated that the more sensory and active learning can be realized in the learning process. In 

mathematics teaching, it is thought that the student should be actively involved in learning 

activities and be allowed to act within the classroom in order to enable the student to develop 

positive attitude towards the course and also to realize meaningful and permanent learning in 

the course. Therefore, many different teaching methods have been tried to prevent negative 

attitudes developed against mathematics. Dance teaching method is one of these methods. The 

aim of this study is to present Malke Rosenfeld, a dance instructor and mathematics researcher, 

to the processes of integrating dance into mathematics and how to use dance in mathematics 

teaching. Document analysis method was used in the study. Document review includes the 

analysis of written materials containing information about the facts or facts that are intended to 

be investigated (Yıldırım ve Şimşek, 2008). In this study, it was also investigated in videos 

showing how to teach mathematics with dance. 

Key Words: math instruction, math with dance, whole body learning 

Giriş 

Matematik derslerinde öğrencilerden istenilenin; sessizce yerlerinde oturmaları, öğretmenlerini 

dinlemeleri ve zihinsel işlem yapmaları olduğu gözlenmektedir 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ws2y-cGoWqQ).  Sınavlarda başarılı olma kaygısı 

nedeniyle öğretmenlerin, öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadığıyla ilgilenmek yerine doğru 

çözdüğü soru sayısının üzerinde daha çok durduğu düşünülebilir. Bu yüzden matematik dersi 

öğrenme öğretme süreçleri tüm dünyada karmaşık formüllerden, işlem yapma becerisinden ya 

da sonsuz sayılardan ibaret, soyut bir ders olarak görülmesi nedeniyle öğrencilerin sıkıcı 

bulduğu ve zorlandığı bir ders olabilir. Bu durum da TIMMS ve PISA gibi uluslar arası 

sınavlarda ülkemizin matematik başarısının ortalamanın oldukça altında olmasına neden 

olmaktadır. (M.E.B. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, PISA 2015 

Ulusal Raporu) Bu sonuçların sebebi matematik dersine duyulan olumsuz tutumlar olabilir.  

Öğrencilerin görüşlerinin alındığı birçok çalışmada öğrencilerden matematiğe dair benzetmeler 

yapmaları istendiğinde metaforların altında yatan sebeplerin derse karşı geliştirdikleri korku, 

özgüven eksikliği, önyargı ve endişe gibi olumsuz olarak adlandırılabilecek duygular olduğu 

tespit edilmiştir (Güner, 2013; Kılıç ve Yelken, 2013; H. Güveli, İpek, Atasoy ve E. Güveli, 

2011).  

https://www.youtube.com/watch?v=Ws2y-cGoWqQ
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Ülkemizde 2005’ten bu yana öğretim programlarında yapılan değişiklerle öğrenci merkezli 

öğretim yöntemleri desteklenerek matematiği sevdirmek, öğrencilerin matematik öğretim 

sürecinden zevk almalarını sağlayarak öğrenilenlerin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için pek 

çok alternatif yöntem denenmektedir (MEB, 2005). 2023 Vizyon Belgesi’nde ise 

disiplinlerarası öğretim vurgulanmaktadır (http://2023vizyonu.meb.gov.tr/). Bu da matematiğin 

farklı sanat dallarıyla ve derslerle ilişkilendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Hem 

disiplinlerarası öğretimi sağlamak hem de öğretim programlarında yer alan ve öğrencilerin 

öğrenmelerini kolaylaştıran alternatif yöntemlerden biri olarak dans kullanılabilir. 

Sinirbilimcilerin araştırmalarına göre beyincik; beynin uzamsal zeka, dikkat ve hafıza 

fonksiyonlarını yöneten ve motor becerileriyle yakından ilişkisinin bulunduğu bölümdür 

(Middleton & Strick, 1994) Öğrencileri aktif kılmak onların enerji seviyelerini yükseltmek 

beyinlerine bol oksijen gitmesini sağladığından ders başarılarının artmasına yardımcı 

olmaktadır (Jensen, 2019) 

(http://www.ascd.org/publications/books/104013/chapters/Movement-and-Learning.aspx) .  

Öğrenme öğretme süreçlerine öğrenciler ile öğretmenlerin zihinsel, bedensel ve duygusal 

olarak katılmalarına tüm beden öğrenme adı verilmektedir (Swindal, Mc. Gee ve Leyden, 

2014). Dans;  görme, işitme, dokunma gibi bir çok duyuyu harekete geçirdiği gibi motor 

becerileri de geliştirmektedir (Gerofsky, 2013). Ponty (2005) ‘e göre matematiğin bedenle, 

duyularla güçlü bir bağlantısı vardır. Matematik öğrenme öğretme sürecinde ne kadar çok 

duyuya ulaşılırsa kalıcı öğrenmenin yüksek düzeyde gerçekleştirildiği düşünüldüğünden 

(Erden, 2012) dansın matematik öğretiminde kullanılmasının faydalı olacağı söylenebilir.  

          Çalışmalar incelendiğinde  matematik öğretiminde dansın kullanılmasına ilişkin 

makalelere rastlanmıştır (Evangelopoulou, 2014; Geofrsky, 2013; Buranich, 2016) Bunun yanı 

sıra konuyla ilgili kayda alınmış görsellere ulaşılmıştır. Bu görsel kayıtlardaki konular; daha 

çok oran, kesirler, cebirsel ifadeler, simetri, geometri gibi konularla ilgili olup  ilköğretim 

kademesine yöneliktir. (https://danceequations.com/;  https://creativ emoveswa.com.au/maths-

through-movement/; https://www.youtube.com/watch?v=pQVYfC8WLIo; 

https://www.youtube.com/watch?v=ar-yBcrdu8w)  10. Sınıflarda ise videolar  daha çok 

fonksiyon grafikleri üzerine oluşturulmuştur 

(https://www.youtube.com/watch?v=ThFKxCx4iVE)  Abbott (2014), ise “Dance Equations” 

adlı çalışmasında bir dans koreografı olarak matematiği nasıl kullandığını belirtmekte ve 

sonrasında matematik müfredatının hepsinin öğretilmesinde danstan yararlanabileceğine işaret 

etmektedir. 

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/
http://www.ascd.org/publications/books/104013/chapters/Movement-and-Learning.aspx
https://danceequations.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pQVYfC8WLIo
https://www.youtube.com/watch?v=ar-yBcrdu8w
https://www.youtube.com/watch?v=ThFKxCx4iVE
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          Türkiye’de matematik öğretiminde dansın kullanımına çok fazla rastlanmamıştır. Bu 

çalışmada step dansçısı ve matematik araştırmacısı olan Malke Rosenfeld’in uygulamasına yer 

verilmiştir.  

 

Math In Your Feet (Ayaklarınızdaki Matematik) 

Step dansçısı ve matematik araştırmacısı olan Malke Rosenfeld, matematiği hayatının neresinde 

kullandığını sorguladığı bir gün aslında dansın içinde önemli bir yer tuttuğunu ve bunu bir 

öğretim yöntemi olarak kullanabileceğini keşfettiğini ifade eder ve matematiğin örüntüler 

bilimi olduğunu savunur. (https://www.youtube.com/watch?v=oL6zwmfRpp8).  “Math In 

Your Feet” (Ayaklarınızdaki Matematik) adını verdiği yöntemle ilkokul öğrencilerine, 

matematiksel düşünmeyi öğretirken, ders sonunda kendi koreografilerini oluşturmalarına izin 

vermektedir. Son aşama öğrencilerin hem bireysel hem de bir arada bir ürün üretmelerini 

sağladığı için grupla çalışmayı öğrenmenin yanı sıra öğrenme sonunda bu yöntemle ders alan 

öğrenciler Bloom Taksonomi sentez aşamasına kadar gelebilmektedirler. 

(https://www.youtube.com/watch?v=AkBT0rIcehM&t=180s). Malke Rosenfeld bu konu 

hakkında “Math On The Move” adlı bir kitap da çıkarmıştır. Bu kitapta öğrencilerin hareket 

etmekten büyük bir keyif aldıklarını bu yüzden de matematik öğretiminde fiziksel hareketliliğin 

önemli olduğunu vurgulamaktadır (http://www.malkerosenfeld.com/math-on-the-move.html). 

Kitapta derse ait dans adımı planları ve bunların hangi konular hakkında olduğuna dair bilgiler 

bulunmaktadır. Derste öğrenciler ikili ya da dörderli gruplara ayrılarak, kişi başı bir tane olacak 

şekilde beraberce yere çizdikleri karelerin dışına çıkmadan verilen dans figürlerini aynı anda 

yapmaktadırlar.  

https://www.youtube.com/watch?v=oL6zwmfRpp8
https://www.youtube.com/watch?v=AkBT0rIcehM&t=180s
http://www.malkerosenfeld.com/math-on-the-move.html
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Şekil 1: Dansın ilgili olduğu konular(©Math in Your Feet™ | www.mathinyourfeet.com thinyourfeet.com ) 

Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Dansın matematikte kullanımı hakkında doküman analizi yapılırken yurt içi kaynaklara 

ulaşılamamıştır. Bulunan yazılı ve görsel dökümanların hepsi yurt dışı kaynaklıdır. Bu yüzden 

bu çalışmada matematik öğretiminde dansın kullanılmasına yönelik öğrenme öğretme yöntemi 

tanıtılmak istenmiştir. Bu yöntemin öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum 

geliştirmesinde ve matematiği daha iyi anlamasında kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırma sırasında yapılan doküman analizi kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmaktadır. Araştırmanın ana problemini dansın matematikte nasıl kullanılacağı 

oluşturmaktadır. 

 

Alt Problemler 

1.Matematik öğretiminde dansın kullanım aşamaları nelerdir?  

2.Matematik öğretiminde dans, genellikle hangi sınıf seviyelerinde ve hangi konularda 

kullanılmaktadır?  

Yöntem 

Yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Doküman analizi araştırılması istenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı ya da 
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görsel kaynakların incelenmesini kapsar ve doğrudan gözlem ya da görüşmenin olanaklı 

olmadığı nitel araştırmalarda kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma sırasında 1 adet yurt dışı  makaleye, bir tanesi İsveç’te bir tanesi ABD’de yazılmış 2 

adet yüksek lisans tezi ile bu konu üzerine oluşturulmuş ders kayıt videoları ve TEDX 

konuşmalarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda 2 adet yurt dışında yapılmış yüksek lisans tezi, 2 adet 

blog yazısına, 1’er adet makale ve bildiriye ulaşılmıştır. Bu yazılı dokümanların yanı sıra görsel 

kayıtlara da ulaşılmıştır. 

 

Tablo 1: Araştırma Kapsamında İncelenen Dokümanların Türüne, Yıllara Ve Ülkelere 

Göre Dağılımı 

Türü Yılı Sayı                   Ülke 

   

Makale 2013 1                Kanada 

Yüksek Lisans Tezi 

Kitap 

2014 - 2016 

2014 - 2016 

 2               İsveç, ABD 

2               Kanada, ABD 

Video 2019 (Erişim Tarihi)                                        5             ABD, İngiltere,  

                      Kanada                     

TEDX ManhattanBeach 

TEDX Bloomington 

2019 (Erişim Tarihi)                                    2                ABD 

Blog Yazısı 

 

2019 (Erişim Tarihi)                                                                                2                ABD 

 

   

Toplam  14 

 

Veri Analizi 

Doküman incelemesi sonunda elde edilen bulguların türüne, yıllara ve oluşturuldukları ülkelere 

göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Araştırma sırasında yurt içi bir adet kaynağa 

rastlanılmıştır. Yurt dışında yapılan çalışmaların da ağırlıklı olarak ABD’de olduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanı sıra İsveç, İngiltere ve Kanada’da konuyla ilgili çalışmaların olduğu 
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görülmektedir. Veri analizi, birbirine benzeyen veriyi belirli kavramlar ve kategoriler 

çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenleyerek 

yorumlamaya olanak sağlayan içerik analiziyle yapılmıştır(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Bulgular 

1. Matematik Öğretiminde Dansın Uygulama Aşamaları 

Yapılan çalışmada tanıtılan Malke Rosenfeld’in yöntemine göre matematik öğretiminde dans 

kullanılırken aşağıdaki aşamalar uygulanmaktadır. 

Öğrenciler ikişerli ya da dörderli gruplara ayrılır. 

Her öğrenci yere bir adet kare çizer. Bunu farklı materyaller kullanarak yapabilir (tebeşir, tahta 

kalemi, bantlar vb.) 

Öğrencilere adım kombinasyonları şablonu dağıtılır. 

Öğrenciler dağıtılan figürleri eş zamanlı olarak karelerin dışına çıkmadan yaparlar. 

Dersin son aşamasında öğrenciler kendi danslarını oluştururlar. 

Şekil 2’ de adım kombinasyonları ile ilgili şablon, şekil 3’de ise öğrencilerin ders esnasında 

kullandıkları kareler gösterilmektedir. 

  

Şekil 2. Adım Kombinasyonları (©Math in Your Feet™ | www.mathinyourfeet.com thinyourfeet.com ) 
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AYAKLAR  Birlikte 

Çapraz 

Ayrık  

Sağ 

Sol  

HAREKET  Zıpla 

Kay 

Adımla 

Dön 

Dokun  

YÖN  İleri 

Çapraz 

Merkez 

Yanlar  

Geri 

Sağ 

Sol  

 

                            

 

Şekil 3: Öğrencilerin dans ederken kullandıkları kareler (©Math in Your Feet™ | www.mathinyourfeet.com 

thinyourfeet.com ) 

2. Matematik Öğretiminde Dansın Kullanıldığı Sınıf Seviyeleri 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde dansla matematik öğretimi yöntemine daha çok ilkokul ve 

ortaokul seviyesinde rastlanmaktadır. Bunu yanı sıra incelenen  videolar arasında lise 

öğrencilerinin yaptığı çalışmalara da ulaşılmıştır.  
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Maison(https://creativemoveswa.com.au/maths-through-movement/), Rosenfeld 

(http://www.malkerosenfeld.com/),  Forbes ve  Baka 

(https://www.youtube.com/results?search_query=pQVYfC8WLIo) dans yöntemini derslerinde 

kullanmak isteyen öğretmenler için atölyeler de düzenlemektedirler.  

 

3. Matematik Öğretiminde Dansın Kullanıldığı Matematik Konuları 

 Rosenfeld (2019) daha çok simetri, dönme, öteleme, açılar konusunda bir başka deyişle 

geometri konusunda dans yöntemini kullandığını dile getirmektedir. Baka ve Forbes (2019) ise  

dansın; oran-orantı, kesirler ve cebir konularının öğretiminde kullandıklarını belirtmektedir. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırmalar sonunda yurt içinde bir adet görsel kayda rastlanmıştır 

(https://www.youtube.com/watch?v=WYobNJRAS6o). Bu da Türkiye’de matematik 

öğretiminde dansın kullanımın yaygın olmadığını göstermektedir. İncelenen çalışmalar 

arasında yazılı kaynakların görsel kaynaklara göre daha az olduğu görülmektedir. Matematik 

öğretiminde dansın kullanımı uygulamalarına ilkokul ve ortaokul seviyelerinde daha çok 

rastlanırken sınıf seviyesinin artmasıyla uygulamaların da azaldığı gözlenmektedir.  

 Öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak 

katılmaları, vücutlarının tamamını bu sürece dahil etmeleri gerekmektedir (Mc Gee; Swindall 

ve Leyden, 2014). Dans hem ruhu hem de bedeni harekete geçirdiğinden öğrenmeyi daha 

anlamlı kılabilir ve matematik dersinin sıkıcı olarak görülmesine engel olabilir. Bu nedenle 

dans matematik öğretimine dahil edilebilir. 

Dans; öteleme, dönme, simetri, kesirler, oran- orantı ve hatta cebir konularının öğretiminde 

kullanılabildiği gibi öğrencilere matematiksel düşünmede ve problem çözme becerisini 

geliştirmede yardımcı olmaktadır 

(.https://www.youtube.com/watch?v=pQVYfC8WLIo&t=123s; 

https://www.youtube.com/watch?v=oL6zwmfRpp8) Ancak olumlu etkilerinin yanı sıra bu 

yöntemin sınırlılıkları da göz ardı edilmemelidir. Schaffer ve Stern (2019) ‘a göre dans simetri, 

örüntü konularının öğretiminde kolaylık sağlarken matematik dersinin her konusunu 

öğretmekte kullanılamaz. Ayrıca dans konusunda herkes çok yetenekli olmadığından ya da 

vücudunun sınırlılıkları nedeniyle bu yöntemle işlenen derslerde başarısız olabilmektedir 

(Gerofsky, 2013). Araştırma sonucunda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz yönler göz önünde 

https://creativemoveswa.com.au/maths-through-movement/
http://www.malkerosenfeld.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=pQVYfC8WLIo
https://www.youtube.com/watch?v=WYobNJRAS6o
https://www.youtube.com/watch?v=pQVYfC8WLIo&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=oL6zwmfRpp8
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bulundurularak dansın matematik öğretiminde kullanımı öğrencinin derse karşı olan tutumunu 

ve akademik başarısını artırabilir. Dansı derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlere bu konu 

hakkında lisans derslerinde ya da lisans sonrasında eğitimler verilebilir. Yurt dışında bu tarz 

eğitimleri yürütenlerin birer dans koreograficisi olduğu bilgisine ulaşılmış ve öğretmenlere 

dans atölyeleri vasıtasıyla eğitim verdikleri görülmüştür. Türkiye’de de bu tür işbirlikli 

çalışmalar yürütülebilir. 

Sanal dans ortamı destekli matematik öğretimi içeren bilgisayar programları gerçekleştirilebilir. 

Bu uygulamalar EBA üzerinden öğretmen ve öğrencilerin erişimine açılabilir. 

Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış,  İngilizce 

ve Türkçe dilinde ortaya konulan dokumanlar incelenmiştir. Farklı dillerde yayınlanmış 

dokümanlar da araştırılabilir. 
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Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Sosyal Ağları Öğretim Amaçlı Kullanmaları ile Dijital 

Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Berivan HASGÜL1 

Cenk AKAY2 

 

ÖZET 

Mobil teknolojilerin yaygınlaşması ve teknolojik araçların kullanım sıklığının artmasıyla, 

sosyal ağlara bağlanmanın giderek kolaylaştığı gözlemlenmektedir. Ortaya çıkan birçok 

sosyal ağ sitelerinin, insanlar arasındaki iletişimi, bilgi alışverişini ve işbirliğini arttırdığı 

düşünülmektedir. Bu sürecin öğrenme ve öğretme kısmında oldukça etkili bir şekilde 

kullanıldığı ve buna bağlı olarak eğitim amaçlı sosyal ağ sitelerinin ve uygulamalarının 

yaygınlaştığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı bir devlet üniversitesinin eğitim 

fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı 

kullanmaları ile dijital okuryazarlıkları arasında bir ilişkinin incelenmesi ve belirtilen 

değişkenlerine yönelik mevcut durumunun ortaya konulmasıdır. Araştırmanın 

örnekleminin 215 kadın 85 erkek öğrenci olmak üzere 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 300 

öğretmen adayıdır. Veri toplama aracı olarak Çevrimiçi Sosyal Ağları (ÇSA)Öğretim 

Amaçlı Kullanma Ölçeği, Dijital Okuryazarlık Ölçeği ve kişisel bilgiler formu 

kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları 

öğretim amaçlı kullanmaları ile dijital okuryazarlıkları arasında pozitif yönde orta düzeyde 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları 

öğretim amaçlı kullanma düzeyleri bölümlere göre anlamlı bir farlılık gösterirken cinsiyete 

ve sınıfa gore anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri sınıfa, bölüme ve cinsiyete gore anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Anahtar Kelimeler: çevrimiçi sosyal ağlar, dijital okuryazarlık, öğretmen adayları 
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ABSTRACT 

With the spread of mobile technologies and increasing frequency of use of technological 

tools, it is observed that it becomes easier to connect to social networks. Many emerging 

social networking sites are thought to increase communication, information exchange and 

collaboration among people. It is seen that the learning and teaching part of this process is 

used in a very effective way and accordingly social networking sites and applications for 

educational purposes become widespread. The purpose of this study is to examine the 

relation between the use of online social networks for teaching and the digital literacy of 

pre service teachers studying at a public university, and to present the current state of the 

mentioned variables of the pre service teachers. The sample of the study consisting  of 215 

female 85 male students was 300 pre service teachers in 3rd  and 4th  classes. Use of Online 

Social Networks (OSN) for Instructional Purpose Scale, Digital Literacy Scale and personal 

information form were used as data collection tools. As a result of the research, it was found 

that there was a positive relationship between pre service teachers’ use of online social 

networks for teaching and their digital literacy. In addition, the use of online social 

networks for instructional purpose levels of pre service teachers showed a significant 

difference according to departments, while there was no significant difference between 

gender and class. The level of digital literacy of teacher candidates did not show a 

significant difference according to class, department and gender. 

Keywords: online social networks, digital literacy, pre service teachers 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan sosyal ağ sitelerinin  insanlar arasındaki 

iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini arttırdığı görülmektedir. Sosyal medya platformu, Web2.0 

teknolojisinin bir uzantısıdır (Jones ve Gelb, 2010). Çevrimiçi sosyal ağlar (ÇSA), sosyal 

teknolojiler tarafından sağlanan ve bir grup insan tarafından işletilen bir dizi faaliyettir (Hamid, 

S. vd.2009). Barlett-Brag(2006:3)’ya göre sosyal ağlar, grup etkileşimlerini ve işbirliği, sosyal 

bağlantılar için ortak alanları güçlendiren ve web tabanlı bir ortamda bilgi alış verişini bir araya 

getiren uygulamalar yelpazesini ifade etmektedir. Cheung ve Lee (2010) çevrim-içi sosyal 

ağların temel amacının sosyal etkileşim ve bağlantı olduğunu ifade etmiştir. Her geçen gün 

sayısı hızlıca artan sosyal ağ siteleri sayesinde, eğitim süreçlerinin etkilenmeye başlamasıyla, 

farklı amaçlarla birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Sosyal ağ sitelerinin kullanım 
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kolaylığı ve esnekliği sayesinde öğretim süreçlerinde fazlaca yer almakta olduğunu ve ilerleyen 

dönemlerde yer almaya devam edeceği yapılan birçok araştırmada vurgulanmaktadır. 

Akademisyenler ve eğitimciler sosyal ağ siteleri üzerinden topluluklar oluşturabilmekte, 

paylaşımlarda bulunabilmekte, ve dönüt alıp verebilmektedirler. Öğrenme, öğretme ve 

değerlendirme için sosyal ağları kullanmada öğrenciler, akademisyenler ve kurumlar için çok 

büyük fırsatlar vardır (Blackey & Chew, 2009). Eğitim alanında, çevrimiçi sosyal ağların 

kullanımı sadece öğrenme alanını genişletmekle kalmıyor, iletişimi de teşvik ediyor, ve aynı 

zamanda platformlar arasındaki teknik engelleri de azaltabilmektedir (Chen, 2015). Powell, 

çevrim-içi öğrenenleri yazılı iletişimde kendini oldukça rahat hisseden, web teknolojileri ve 

bilgisayar kullanımında yeterli kişiler olarak tanımlamaktadır. Araştırmalar, bireylerarası 

iletişim becerilerinin ve işbirlikçi çevrimiçi öğrenme teknolojilerinin kullanımındaki akıcılığın, 

çevrimiçi öğrenen için kritik yeterlilikler olduğunu göstermektedir(Dabbagh & Bannan-

Ritland, 2005). Cheurprakobkit ve diğerleri (2002), çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki 

öğrencilerin; kendini düzenleyen veya öz-yönelimli öğrenme özellikleri olan, öz disiplin, öz-

izleme, öz-girişim ve öz-yönetim gibi “öz” davranışlara sahip olmaları gerektiğini bildirmiştir. 

Dijital okuryazarlık ise, hem bilgisayar okuryazarlığı hem de bilgi okuryazarlığını kapsayacak 

şekilde giderek artan,  bilgisayar kullanımı ile ilgili becerilere ve ayrıca bir kişinin dijital 

formatlarda yönetme, değerlendirme, analiz etme, oluşturma ve iletişim kurma yeteneklerine 

atıfta bulunan bir terimdir. Djital okuryazarlık, pedagojik stratejiler yoluyla en çok dikkat 

edilmesi gereken önemli bir alandır. (Barlett-Brag, 2006). Lankshear ve Knobel (2008), dijital 

okuryazarlığı, dijital kodlama yoluyla üretilen, alınan, dağıtılan, değiş tokuş edilen, vb. 

metinlerin aracılık ettiği anlam kazanma kavramlarının kısa bir yolu olarak tanımlamaktadır. 

Bilgi temelli toplumda verilerin yorumlanması, dijital teknoloji okuryazarlığı iletişim araçları 

ve network, bilgi ve iletişim teknolojilerinin genişlemesi konunun önemini daha da 

arttırmaktadır (Topçu & Türk, 2016). Daha net bir kavramsal çerçevenin geliştirilmesi, “dijital 

okuryazarlık” terimi ile kapsanan becerilerin anlaşılmasını geliştirebilir ve dijital ortam 

tasarımcılarına, öğrenci odaklı dijital çalışma ortamlarının etkin planlanması için daha kesin 

kılavuzlar sağlayabilir (Hamburger,2002). Eshet-Alkalai (2004), dijital okuryazarlık kavramı 

için beş okuryazarlık türü içeren yeni bir kavramsal çerçeve önermektedir: (a) foto görsel 

okuryazarlık; (b) üreme okuryazarlığı; (c) bilgi okuryazarlığı; (d) okuryazarlığı artırmak; ve (e) 

sosyo-duygusal okuryazarlık. Bu tür dijital okuryazarlık, dijital ortamları kullanırken 

uygulanan bilişsel becerilerin çoğunu kapsamaktadır.  Bawden (2001) metninde genel dijital 

okuryazarlık fikriyle ilgili beceri ve yeterlik listesi olarak aşağıdaki fikirler çıkarılabilir. Bunlar; 

farklı kaynaklardan “güvenilir bilgi birikimi” oluşturmak “bilgi toplama” 
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internet kaynaklarının geçerliliği ve bütünlüğü konusunda titizlikle, “bilgi bulma becerileri”, 

ayrıca elde edilen bilgiler hakkında bilinçli yargılarda bulunmak için “eleştirel düşünme” 

sıralı olmayan ve dinamik materyal okuma ve anlama 

ağ bağlantılı medya ile birlikte geleneksel araçların değerinin farkındalığı 

tavsiye ve yardım kaynağı olarak “insan ağlarının” farkındalığı 

gelen bilgileri yönetmek için filtreler ve aracılar kullanmak 

bilgi yayınlama ve iletme konusunda rahat olmak, olarak özetlenmektedir.  Gilster (1997),  

dijital okuryazarlığın dört temel yeterliliği olduğunu öne sürerek bunları kitabın bir noktasında 

özetler: İnternet araştırması, köprü metni gezinme, bilgi toplama ve içerik değerlendirme. Bu 

açıdan bakıldığında, dijital olarak okuryazar bir birey, verimli bir şekilde arama yapabilen, 

çeşitli kaynakları karşılaştıran,  güvenilir  belgelerden alakalı olanları sıralayan kişidir 

((Livingstone vd., 2005, s. 31). Dijital yeterlilik yenilik, eğitim ve pedagoji için gündemi 

belirledi. Eğitimciler şimdi öğrenme ve medya gelişimi için teorilerde dijital yetkinliği 

arttırmak ve konsepti daha da geliştirmek için çalışıyorlar. Dijital yeterlilik terimi, pedagojik 

olduğu kadar siyasi ve yeni alanlara da yakın şifreleme olmuştur. Dijital yeterlilik, çok disiplinli 

yeni bir araştırma alanının şifresi, yaşam boyu öğrenme sürecinde yol gösterici ve eğitim 

politikasındaki hedefler olabilir. Dijital yetkinlik, bireyler, kuruluşlar, bilişim teknolojileri ve 

toplum arasındaki karmaşık bağlantıyı anlamak için ortak bir terim olarak kendini göstermiştir. 

Kavram araştırma, eğitim politikası, öğrenme ve toplumsal tartışmalar için giderek daha 

merkezi bir yapıya sahiptir (Knobel & Lankshear, 2008). Dijital Okulcılık raporunda, dijital 

yeterlilik “bilgi toplumunda öğrenme ve ustalık için dijital medyayı kullanabilmek için herkesin 

ihtiyaç duyduğu beceri, bilgi ve tutum” olarak tanımlanmaktadır (ITU, 2006, s. 8). Dijital 

yeterlilik, BİT okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık ile ilgilidir. Bu iki terim farklı bağlamlarda 

ve çeşitli tanımlar altında görünür. Çok disiplinli yeni bir araştırmada, belli bir ölçüde medya 

okuryazarlığı, medya çalışmaları ve medya eğitimine dayanıyorlar. Kavramlar, popüler bilim 

tartışmalarında ve kitle iletişim araçlarında da kullanılıyor (Gilster, 1997). Ayrıca, OECD, AB 

tarafından yayınlanan eğitime ilişkin politika belgelerinde ve eğitimde bilişim teknolojileri için 

ulusal eylem planlarının bir parçası olarak görünmektedir (bkz. Yeni Zelanda ve Singapur). 

Dijital okuryazarlık, bilişim teknolojileri doğasında var olan potansiyeli geliştirme, öğrenme ve 

iş için yenilikçi bir şekilde kullanma becerisini içerir. Fakat dijital yeterlilikler için gerekenler 

ve şu anda Türk  öğretim programındaki tüm konular ve öğretmenlerin kabiliyeti arasında bir 

boşluk bulunmaktadır. Öğretim programlarındaki doğru uygulamalar için öğretmen adaylarının 

dijital olarak yetkin olması ve öğretmen adaylarını eğitenlerin de bu becerilere sahip olmaları 

gerekmektedir. Türkiye’de dijital okuryazarlık çalışmaları iletişim ve eğitim alanlarında son 
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dönemlerde yoğunluk kazanmıştır; dijital okuryazarlık ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışmaları 

(Hamutoğlu vd. 2017; Üstündağ vd. 2017), ders kitaplarının ve öğrenci, öğretmen ve öğretmen 

adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi, dijital vatandaşlık, siber 

zorbalık, sosyal medya ya da yeni medya okuryazarlığı çalışmalarına odaklanıldığı 

görülmektedir (Onursoy, 2018). Türk yükseköğretiminde kalite odaklı birçok ilki ve projeyi 

hayata geçirmiş olan “Yeni YÖK”, “Dijitalleşen YÖK” mottosuyla Yükseköğretimde Dijital 

Dönüşüm Projesini yükseköğretim tarihinde ilk kez hayata geçirmiştir. YÖK'ün yürüttüğü proje 

ilk olarak Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak, Bingöl 

üniversitelerinde uygulanıp, ardından Türkiye genelindeki bütün üniversitelerde hayata 

geçirilmiştir. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, insan odaklı bir yaklaşımla Türk 

yükseköğretiminin dijitalleşmesini sağlayarak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine uygun, yerel 

özelliklerini kaybetmeden küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmayı 

amaçlamaktadır. Dijitalleşmenin getirdiği imkânları yükseköğretimin pek çok alanında 

kullanmayı ve dijitalleşmenin gücünü toplumun her katmanına eriştirmeyi hedeflemektedir. 

Projenin öğrencilerle ilgili ayağında pilot üniversitelerin müfredatlarına 2018-2019 Bahar 

döneminde "Dijital Okur-Yazarlık" dersi eklenmiştir. Pilot üniversitelerdeki yaklaşık 40 bin 

öğrenciye ise dijital okuryazarlık dersi kapsamında "internet teknolojileri", "taşınabilir 

teknolojiler", "sosyal ağlar", "teknoloji, toplum ve insan", "bilişim etiği", "teknoloji ve hayat 

boyu öğrenme", "bulut bilişim”, “geleceğin teknolojileri" konularında eğitimler verilmektedir. 

Proje ile üniversitelere Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve dijital teknolojiler konusunda 

teknik destek verilecek. Üniversitelerde artık, öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri, 

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) aracılığıyla iletişime geçerek dersleri ve projeleri yüz yüze 

eğitimin yanında dijital ortamda da sürdürmektedir. Projeye dahil olan 8 üniversiteden 850 

Araştırma Görevlisi, 864 Öğretim Görevlisi, 1089 Doktor Öğretim Üyesi, 152 Doçent ve 138 

Profesör ünvanlı 3 bin 93 öğretim elemanı "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve 

Öğretme" dersi aldı. Derslerde, dijital dönüşümde kendilerinden beklenen rol ve becerileri, yeni 

öğrenme yaklaşımları, başta Açık Ders Malzemeleri ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler olmak 

üzere dijital ortam ve uygulamaları aktarılmıştır 

(https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/agri-dijital-donusum-tanitim-toplantisi.aspx). Bu 

bilgiler ışığında, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında dijital okuryazarlık çalışmalarının 

başlatıldığı ve yakın zamanda tüm üniversitelere yayılacağı anlaşılmaktadır.  

 

Araştırmanın Amacı 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/agri-dijital-donusum-tanitim-toplantisi.aspx
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Bu araştırmanın amacı bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı kullanmaları ile dijital okuryazarlıkları 

arasında bir ilişkinin incelenmesi ve belirtilen değişkenlerine yönelik mevcut durumunun 

ortaya konulmasıdır.  

 

Araştırmanın Alt Problemleri 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı kullanma düzeylerine ve dijital 

okuryazarlıkları ne seviyededir? 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları kullanmaları ve dijital okuryazarlıkları çeşitli 

değişkenlere (cinsiyet, sınıf, bölüm)  göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları kullanma  ile dijital okuryazarlık düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları çevrimiçi sosyal ağları kullanma becerisini ne 

derecede yordamaktadır? 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Christensen  ve  diğerlerine  (2015,  368)  

göre  tarama  araştırması;  zaman içinde gerçekleşen  değişiklikleri ya da belirli bir  durumun 

iç yüzünü ortaya çıkarmayı amaçlar.  İlişkisel araştırma;  iki veya daha fazla değişken arasında 

ilişki olup olmadığını ve bunun ne tür bir ilişki olduğunu açıklayıp, değişkenlerle ilgili tahmin 

yürütebilmek için tasarlanan deneysel olmayan araştırma çalışmasıdır (Christensen, Johnson ve 

Turner, 2010). İlişkisel tarama modeli ise iki ya da daha fazla sayıdaki değişken arasında, 

birlikte değişim varlığı ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir 

(Fraenkel ve Wallen, 2009).  Bu çerçevede; öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları 

öğretim amaçlı kullanımları ve dijital okuryazarlık düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

  

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın hedef evrenini öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın ulaşılabilir 

evreni, araştırmanın yapıldığı üniversitedeki eğitim gören tüm öğretmen adayları iken seçkisiz 

olmayan amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen 300 öğretmen adayı 

örneklemi oluşturmuştur. Ölçüt olarak  3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olma ölçütü 

konmuştur. Bunun nedeni ise öğretmen adaylarının  2.sınıfta öğretim teknolojileri dersini almış 

olmalarıdır. Örnekleme alınan öğretmen adayları 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 
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öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına ilişkin 

bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarına İlişkin Bilgiler  

  f % 

Cinsiyet Kadın 215 70.7 

Erkek 85 28 

 

 Toplam 300 100 

Bölüm 3.sınıf 151 49,7 

4.sınıf 149 49 

 

 Toplam 300 100 

Sınıf Türkçe Öğretmenliği 77 25,7 

Sınıf Öğretmenliği 77 25,3 

İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği 

63 21,1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 16,1 

İngilizce Öğretmenliği 36 11,8 

 Toplam 300 100 

ÇSA’ları Günlük 

Hayatta Kullanma 

Instagram 169 55,6 

 Youtube 70 23 

 Google+ 29 9,5 

 Twitter 16 5,3 

 Facebook 6 2 

 Snapchat 1 0,3 

 Toplam 291 95,7 

ÇSA’ları  Öğretim 

Amaçlı Kullanma  

Google+ 118 38,8 

 Youtube 112 36,8 

 Instagram 36 11,8 

 Twitter 10 3,3 
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 Facebook 8 2,6 

 LinkedIn 1 0,3 

 Toplam 285 93,8 

ÇSA’lara ortalama 

bağlanma süreleri 

1-3 saat arası 176 57,9 

 3 saatten fazla 86 28,3 

 1 saatten az 32 10,5 

 Hiç bağlanmıyorum 1 0.3 

 Toplam 295 97 

Dijital Okuryazarlık 

Yeterliliği 

Kısmen Yeterliyim 144 47,4 

 Yeterliyim 75 24,7 

 Yeterli Değilim 17 5,6 

 Toplam 236 77,6 
 

Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 215’i kadın (%70,7) ve 85’i 

(%28) erkeklerden oluşmaktadır. 3. sınıf öğretmen adaylarının sayısı 151 (%49,7) ve 4.sınıf 

öğretmen adaylarının sayısı 149 (%49)’ dur. Araştırma kapsamında bireylerin öğrenim 

gördükleri bölüme göre;  Türkçe Öğretmenliğinden 77 (%25,7), Sınıf Öğretmenliğinden 77 

(%25,3), İlköğretim Matematik Öğretmenliğinden 63 (%21,1), Fen Bilgisi Öğretmenliğinden 

47 (%16,1) ve İngilizce Öğretmenliğinden 36 (%11,8)  katılım verileri elde edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının günlük hayatta kullandıkları sosyal ağların en çoktan 

en aza doğru Instagram 169 (%55,6),  Youtube 70 (%23), Google+ 29 (%9,5), Twitter 16 

(%5,3) , Facebook 8 (%2) ve Snapchat 1 (%0,3)’dir. Öğretmen adaylarının öğretim amaçlı 

kullandıkları sosyal ağların en çoktan en aza doğru Google+ 118 (%38,8), Youtube 112 (36,8), 

Instagram 36 (%11,8), Twitter 10 (%3,3) ve LinkedIn 1 (%0,3)’dir. Öğretmen adayları 

çevrimiçi sosyal ağlara günde ortalama 1-3 saat arası; 179 (%57,9),  3 saatten fazla; 86 (28,3), 

1 saatten az; 32 (%10,5) ve hiç bağlanmıyorum; 1 (0,3) denilmiştir. Ayrıca, dijital okuryazarlık 

yeterliliğine ilişkin soruda öğretmen adayları; kısmen yeterliyim 144 (%47,4), yeterliyim 75 

(%24,7) ve yeterli değilim 17 (5,6) olarak cevaplamışlardır.  

 

 

 

Veri Toplama Araçları 
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Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler 

formu, öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı kullanmalarına yönelik 

ölçek ve dijital okuryazarlık ölçeği kullanılmıştır. Kuzu Demir & Akbulut (2006) tarafından 

geliştirilen Çevrimiçi Sosyal Ağları Öğretim Amaçlı Kullanma Ölçeği ve  ikinci bir ölçek 

olarak, Üstündağ, Güneş & Bahçivan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Dijital 

Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır.   

Kişisel bilgiler formu 

Kişisel bilgiler formu yedi  kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. Bağımlı değişkenlere yönelik 

soruları geliştirme sürecinde eğitim programları ve öğretim alanında görev yapmakta olan 2 

öğretim elemanından uzman kanısı alınmıştır. Hazırlanan form 2 öğretmen adayına uygulanmış 

soruların kapsam geçerliliği ve dilsel anlaşırlılığı incelenmiştir.  

b) Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim Amaçlı Kullanımı Ölçeği 

Kuzu Demir ve Akbulut (2017) tarafından geliştirilen Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim 

Amaçlı Kullanma Ölçeği’nin analizler sonucunda 36 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı 

ortaya konmuştur. Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim Amaçlı Kullanımı Ölçeği’nin maddeleri 

6’lı Likert biçiminde, derecelendirme 1’den 6’ya kadar olup 1, “Kesinlikle katılmıyorum”; 6 

ise “Kesinlikle katılıyorum” anlamına gelmektedir. Aradaki değerler için derecelendirme 

ifadeleri kullanılmamıştır. ÇSA’ları öğretim amaçlı olarak kabul ve kullanım durumlarının 

performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki ve kullanma niyetlerinden etkilendiği 

sonucuna ulaşılmış; bu dört faktör toplam varyansın %67,02’sini açıklamaktadır. Ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı Cronbach alpha değeri 0.97 olarak bulunmuştur. Bu araştırma için iç 

tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha değeri 0.94 olarak bulunmuştur.  

c) Dijital Okuryazarlık Ölçeği 

Üstündağ, Güneş & Bahçivan (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin güvenirliğine 

ilişkin Cronbach Alpha değeri 0.86 olarak bulunmuştur. Dijital Okuryazarlık Ölçeği 10 

maddeden oluşmaktadır ve 5’li Likert biçiminde derecelendirme 1’den 5’e kadardır. 1, 

“Kesinlikle Katılmıyorum”; 2, “Katılmıyorum”; 3, “Kararsızım”; 4, “Katılıyorum” ve 5 ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” anlamına gelmektedir Bu araştırma için iç tutarlık katsayısı  Cronbach 

Alpha değeri ise 0.86 olarak bulunmuştur.  

 

Veri Toplama Süreci  

Araştırmanın verileri bir devlet üniversitesi Eğitim fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında öğrenim görmekte olan 300 öğretmen adayından, öğretim elemanlarından gerekli izinler 
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alınarak bir aylık süre içinde toplanmıştır. Öğretmen adaylarının veri toplama sürecinde, veri 

toplama araçlarını doldururmaları için ders saatlerinde özel bir süre ayrılmıştır.  

 

Veri Analizi 

Kişisel bilgiler formundan elde edilen veriler frekans ve yüzde ile ölçeklerden elde edilen 

veriler ise normal dağılım sağlandığı için bağımsız gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi, 

korelasyon ve basit doğrusal regresyon ile analiz edilmiştir.  

Öğretmen adaylarının ÇSA’ları Öğretim Amaçlı Kullanma Ölçeği’nden elde edilen verilerin 

normallik testi analizi sonucunda Kolmogorov –Smirnov değeri .200 olduğundan veriler 

normal dağılmıştır, Dijital Okuryazarlık ölçeğinden elde edilen verilerin .000 çıkmasından 

dolayı normallik dağımına basıklık ve çarpıklık değerlerinin standart hataya bölünmesiyle 

bakılmıştır. Dijital Okuryazarlık Ölçeği için çarpıklık değerinin standart hataya bölünmesi 

sonucunda (-,015/,142= -0,105);  basıklık değerinin standart hataya bölünmesi sonucunda ( ,038 

/ ,283 = 0,134 ) sonucunda elde edilen değerlerin -+ 1.96 aralığında bulunması nedeniyle Dijital 

Okuryazarlık Ölçeği’nden elde edilen verilerin normallik dağılımı sağlanmıştır (Tabachnick 

and Fidell, 2013).Bunun sonucu olarak Parametrik testler uygulanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt problemi olan öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim 

amaçlı kullanma düzeylerine ve dijital okuryazarlık düzeylerine yönelik bulgular Tablo 2 ve 

3’te  verilmiştir.  

 

Tablo 2.  Çevrimiçi Sosyal Ağları Öğretim Amaçlı Kullanma Düzeylerine Yönelik 

Betimsel İstatistik Sonuçları 

  Standart Sapma Min. Max. 

Kadın  155,31 30,02 55 216 

Erkek 154,74 29,03 78 235 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı kullanma 

düzeylerinin ortalaması kadınlarda 155,31 iken erkeklerde 154,74 olarak çıkmıştır. Bu da 

kadınların çevrimiçi sosyal ağları kullanma düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.   

 

Tablo 3.  Dijital Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Betimsel İstatistik Sonuçları 
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  Standart Sapma Min. Max. 

Kadın  37,25 5,83 20 50 

Erkek 37,90 5,90 23 50 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin ortalaması  

kadınlarda 37,25 ve erkeklerde 37,90 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre erkeklerin dijital 

okuryazarlık düzeyleri kadınlardan daha yüksek çıkmıştır.  

 

Araştırmanın ikinci alt problemi öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları kullanmaları ve 

dijital okuryazarlıkları çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf, bölüm)  göre incelenmiştir. 

Öğretmen adaylarının ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma ölçeğinden aldıkları puanların 

cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre yapılan bağımsız gruplarda t-testi sonuçları  Tablo 

4, 5 ve 6’da  sunulmuştur. 

Tablo 4.  Cinsiyete göre Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları  

Grup N  S t df P 

Kadın 215 155,3163 30,025261 ,151 298 ,880 

Erkek 85 154,741176 29,037395    

 

      Tablo 4. incelendiğinde ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma düzeylerinin cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Kadın öğrencilerin puan ortalaması 

( K = 155,3163) ve erkek öğrencilerin puan ortalaması ( E = 154,741176) arasında anlamlı bir 

fark görülmemiştir [ t = .151, p>0,05]. 

 

Tablo 5.  Sınıf Düzeylerine Göre Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları  

Grup N  S t df P 

3.sınıf 151 154,77 27,97 -,222 298 .825 

4.sınıf 149 155,53 31,44    

 

 Tablo 5. incelendiğinde öğretmen adaylarının ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma düzeylerinin 

sınıfa göre anlamlı bir fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 3.sınıf öğretmen adaylarının 

ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma düzeylerinin puan ortalaması [ 3 =154,77] ve 4.sınıf 

öğretmen adaylarının ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma düzeylerinin puan ortalaması [ 4 

=155,53] arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t = -,222, p>0,05] 
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ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma düzeyleri bölüme göre anlamlı bir farklılık olduğunu 

yapmak için tek yönlü varyans analizi Tablo 6.’da sunulmuştur.  

 

Tablo 6. Bölümlere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları  

 Kareler Toplamı  Df F P 

Gruplararası 9791,06 4 2,843 .024 

 

Yapılan analiz sonucunda bölümler arasında anlamlı bir fark çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. 

ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma düzeyleri Türkçe ve Fen Bilgisi,  İngilizce ve Fen Bilgisi,  

Fen Bilgisi ve Sınıf’ta anlamlı fark Fen Bilgisi öğretmenleri lehine çıkmıştır.  

 

Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet, sınıf ve  

bölüm değişkenleri göre yapılan bağımsız gruplarda t-testi sonuçları Tablo 8, 9 ve 10’da 

sunulmuştur. 

 

Tablo 8. Cinsiyete göre Bağımsız Gruplarda T-Testi Sonuçları 

Grup N  S t df P 

Kadın 215 37,2512 5,83593 -,846 293 ,398 

Erkek 80 37,9000 5,90987    

 Tablo 8. incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıklarının cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Kadın öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ölçek 

puanın ortalaması [ K=37,2512] ve erkek öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ölçek puan 

ortalaması  [ E=37,9000] arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [ t = -,151, p>0,05]. 

 

Tablo 9. Sınıf Düzeylerine Göre Bağımsız Gruplarda T-Testi Sonuçları 

Grup N  S t df P 

3.sınıf 149 37,6376 5,44036 ,623 293 ,534 

4.sınıf 146 37,2123 6,25792    

 Tablo 9. incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıklarının sınıfa göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği bulunmuştur. 3.sınıf öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ölçek puan 

ortalaması [ 3=37,6376] ve 4.sınıf öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ölçek puan 

ortlaması[ 4=37,2123] arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [ t = ,623, p>0,05].  
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Tablo 10. Bölümlere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Kareler Toplamı  Df F P 

Gruplararası 255,055 4 1,884 ,113 

 Tablo 10 incelendiğinde öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları bölümler açısından 

incelendiğinde anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir [p>0,05].  

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları kullanma  ile 

dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesine yönelik bulgular Tablo 11. de 

verilmiştir. 

Tablo 11. Öğretmen Adaylarının ÇSA’ları Öğretim Amaçlı Kullanma ile Dijital 

Okuryazarlık Düzeylerine Göre İlişkinin İncelenmesi 

Değişkenler N             r      P 

ÇSA’larıÖğretim Amaçlı Kullanma      300                         ,47                              .000 

Dijital Okuryazarlık 

 

Tablo 11. incelendiğinde öğretmen adaylarının ÇSA öğretim amaçlı kullanmaları ile dijital 

okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı  .47 düzeyinde pozitif yönde olumlu ortalama düzeyde 

bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

 

Araştırmanın dördüncü alt problemi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları çevrimiçi 

sosyal ağları kullanma becerisini ne derecede yordadağına ilişkin regresyon analizi sonuçları 

Tablo 12. de verilmiştir. 

 

Tablo 12. Regresyon Analizi 

Model R R2 Düzeltilmiş R 

kare değeri 

Standart 

Kestirim Hatası 

1 ,473 ,224 ,221 25,75 

Analiz sonuçları incelendiğinde dijital okuryazarlıkların, ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanma 

düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. R=0,473, R2 = 0,224, f= 84,58 , p< 

.05 ÇSA’ları öğretim amaçlı kullanmaya ilişkin toplam varyansın %22’sinin dijital 

okuryazarlık ile açıklandığı ifade edilebilir.  



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
86 

 

SONUÇ 

 

 Öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı kullanma düzeyleri ile dijital 

okuryazarlıkları konusunda  orta düzeyde yeterli bilgiye ve donanıma sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır bunun nedeni günümüz öğretmen adaylarının z kuşağına mensup olmaları 

gösterilebilir. Çevrimiçi sosyal ağların günlük kullanımda iletişim ve etkileşim alanlarında daha 

fazla yer aldığı söylenebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri dersi almış 

olmalarının da sürece katkı sağladığı düşünülebilir.  ÇSA’ların öğretim amaçlı kullanmaların 

bölüm bazında anlamlı farklılık olması öğretmen adaylarının kendi bölümlerinde ÇSA’ları 

öğretim amaçlı sıklıkla kullandıkları yorumu yapılabilir. ÇSA ile Dijital okuryazarlık 

arasındaki orta düzeyde anlamlı korelasyonun nedeni olarakta ÇSA kullanabilmenin 

gerekliklerinden bir bileşenin de dijital okuryazarlık olması gösterilebilir. Yeterli düzeyde 

dijital okuryazar olmayan bir birey çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı kullanırken 

karşılaştığı sıkıntıları rahatlıkla çözebilir.  

 Ayrıca, Toğay, Akdur, Yetişken ve Bilici (2013) yaptıkları araştırmada öğrencilerin büyük 

bölümünün sosyal medyayı eğitim amaçlı olarak kullandıklarında; sosyal medya araçlarının 

kullanımının gerekli ve faydalı olduğunu, ders başarılarının olumlu yönde etkilediğini ve eğitim 

süreçleri açısından kolaylıklar sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Çevrimiçi sosyal ağlara 

bağlanma sürelerininde önemli bir faktör olduğu söylenebilir ve bireylerin ÇSA’ları kullanma 

sürelerini ayarlayabilmelidirler. Öztürk ve Akgün (2012) tarafından yapılan çalışmaya göre, 

üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçlarına ve bu sitelerin 

eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri incelendiğinde; üniversite öğrencilerinin yoğun 

olarak sosyal ağ sitelerini günde 1-3 saat arasında kullandıklarını belirtmişlerdir.   

Bu araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı 

kullanmalarıyla dijital okuryazarlık düzeyleri arasında olumlu derecede, orta düzeyde bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Bu ilişki öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri arttıkça 

çevrimiçi sosyal ağları öğretim amaçlı kullanmalarının da arttıracağını göstermektedir. ÇSA’da 

bölüm faktöründe öğretim amaçlı kullanmalarında anlamlı farklılık bulunmuşken, cinsiyet ve 

sınıf faktöründe bu farklılık olmamıştır. Dijital okuryazarlıkları bağlamında ise cinsiyet, bölüm 

ve sınıf düzeyinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre 

öğretmen adaylarının günlük kullanımda en çok kullandıkları sosyal ağın Instagram, öğretim 

amaçlı kullandıkları sosyal ağ ise Google+ olmuştur. Çevrimiçi sosyal ağda kalma süreleri ise 

1-3 saat arası olduğu saptanmıştır. Bulgular ışığında, sosyal ağ kullanıcılarının birçoğunun 
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hayatı dijital teknoloji ile iç içe olmaktadır. Dijital teknolojilerin hayatlarımızda gün geçtikçe 

daha fazla yer alması öğrenme-öğretme süreçlerini etkilemiştir. 21. yy becerilerinden biri olan 

dijital okuryazarlık yetkinliği sayesinde sosyal ağ kullanıcıları içerik okuma, işbirlikli çalışma, 

bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanıldığı öğretim 

ortamlarında bireylerin bilgiye ulaşması, paylaşması daha kolaylaşmaktadır.   

 Bu araştırmadan hareketle; ÇSA’ları eğitim-öğretim süreçlerine dahil edilmeleri kapsamında 

öğretim programlarında düzenlemeler yapılabilir. Özellikle öğretmen adaylarının ÇSA’ları 

öğretim amaçlı kullanmalarına yönelik sanal ortamlar oluşturulabilir. Bunun yanısıra öğretim 

elemanlarına ve öğrencilere dijital okuryazarlık dersleri verilebilir. ÇSA’ları verimli kullanarak 

doğru ve gerçek kaynaklara ulaşılabilirlik arttırılabilir.  
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“PETEK KİTAPLARIM” İSİMLİ HİKÂYE KİTAPLARININ 1. SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ 

 

Yasemin ÇAKICI1 

                                                                    Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA2 

 

ÖZET 

Çocuk edebiyatı içinde hikâyeler, çocukların en çok ilgisini çeken türlerden biridir. Bu nedenle 

öğretmenler sınıf kitaplığında en çok hikâye kitaplarına yer vermektedir. Hikâye kitapları okul 

öncesinden itibaren okullarda eğitim öğretim amaçlı olarak yararlanılan türlerin başında 

gelmektedir. Öğretmenlerin hikâye kitaplarını seçerken ne amaçla kullanacaklarını bilmeleri 

önemlidir. Hikâyeler okunduktan sonra öğrencilerin hikâyeden ne anladıkları, neler 

öğrendikleri belirlenmelidir. Bu çalışmada “Petek Kitaplarım” serisinin, 1. sınıf öğrencilerinin 

okuduklarını anlaması üzerine etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İncelenensette 

bulunan 10 kitap çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma, bir devlet ilkokulunda 1. sınıfta 

okumakta olan 30 öğrenci ile yürütülmüştür.  Çalışma, 2018-2019 öğretim yılının bahar 

döneminin ilk haftasında başlamıştır. Süreçte her öğrenciye aynı kitabı okuması için 1 hafta 

süre verilmiştir. Okunan kitapların arkasında bulunan 6 açık uçlu soru her haftanın pazartesi 

günü sınıfta öğrencilere yöneltilmiştir. Soruların doğru cevabı 1 puan ve her sınav toplam 6 

puan üzerinden değerlendirilmiştir. Öğrencilerin10 hafta boyuncaokudukları kitap sayısı 

ortalaması alınmıştır. Sınavlardan ortalamaya göre en yüksek 5.8 ve en düşük 2,5 puan alındığı 

tespit edilmiştir. Sınıf ortalaması ise 6 üzerinden 4.28 puan olmuştur. Bu sette yer alan 

kitapların okunması sonrasında yapılan son testte 26 öğrencininsınıf ortalamasının üstünde 

puan aldığı görülmüştür. Bu sonuçlar, setteki kitaplarınöğrencilerin okuduğunu anlama üzerine 

olumlu etkilediği şeklinde değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, ilkokul, okuma, okuduğunu anlama. 
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ABSTRACT 

In children's literature, stories are one of the genres that attract the most attention of children. 

For this reason, teachers mostly include story books in the classroom library. Story boks are 

one of the most popular speciesused in schools for pre-school education. It is important that 

teachers know what they will use for selecting story books. After reading the stories, it is 

necessary to determine what the students understand and learn from the story. In this study, it 

is aimed to reveal the effect of “My Honey comb Books” series on the comprehension of what 

1st grade students read. 10 books were included in the study. The study was conducted with 30 

students attending 1st grade in a public primary school. The study started in the first week of 

the spring semester of the 2018-2019 academic year. Each student was given one week to read 

the same book. The six open-ended questions behind theread boks were directed to the students 

in the classroom on Monday of each week. The correct answer of the questions was evaluated 

by 1 point and each exam was evaluated over 6 points. The average number of boks read by the 

students for 10 weeks was taken. 

Itwasdeterminedthatthehighestscorewas5.8andthelowestscorewas 2.5. The average grade was 

4.28 out of 6. In the last test on reading the books in this set, it was seen that 26 students scored 

above the grade point average. These results were evaluated that the books in the set had a 

positive effect on students' reading comprehension. 

 

KeyWords:Children'sliterature, primaryschool, reading, readingcomprehension. 

 

GİRİŞ 

Çocuk edebiyatı, usta yazarlar tarafından özellikle çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat 

nitelikleri taşıyan eserlere verilen genel addır(Oğuzkan,2013:3). Çocuk edebiyatı, çocukların 

düşünsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, onların gizli 

yeteneklerini ortaya çıkarmak için yapılan etkinliklerdir. Çocuk yazını deyiminin kapsamına 

masallar, efsaneler, romanlar, öyküler, şiirler, anılar, oyunlar, çocuk dergileri, gazeteleri, 

ansiklopedileri, antolojileri vs. girer(Çiçek, 2017:17-18). 

Çocuk edebiyatı içinde birçok farklı türü barındırır. Bunlariçinde hikâyeler, çocukların en çok 

ilgisini çeken türlerden biridir. Bu nedenle öğretmenler sınıf kitaplıklarındaen çok hikâye 

kitaplarına yer vermektedir. 
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Hikâye, gerçek veya gerçeğe yakın olayların anlatıldığı az hacimli yazılara denir. Çocuklar 

büyüdükçe masal çağı bitiyor ve çevrelerinde olan olayların nedenlerini ve kaynaklarını 

öğrenmek istiyorlar. İşte bu dönemde gerçek ya da gerçeğe yakın olan hikâye gibi yapıtlara 

yöneliyorlar(Kıbrıs, 2006:141).Hikâye kitapları okul öncesinden itibaren okullarda eğitim 

öğretim amaçlı olarak yararlanılan türlerin başında gelmektedir. 

Çocukların yaşına uygun ve nitelikli hikâye kitapları seçmeleri konusunda öğretmenlere büyük 

sorumluluk düşmektedir (Kıbrıs, 2006: 141).Öğretmenlerin hikâye kitaplarını seçerken ne 

amaçla kullanacaklarını bilmeleri çocuğun seviyesine uygunluğunu görmeleri ve anlaşılırlığı 

belirlemeleri açısından önemlidir. 

Çocuklara yönelik olan hikâyeler onların ilgi alanlarına uygun olmalı, akıcı ve açık bir dil 

kullanılmalı, konusuyla ilgili resimleri olmalı, çocuğun verilmek istenen mesajı doğrudan 

alması sağlanmalı, çocuğun düşünce dünyasına uygun olmalı, uzun ve karışık bir içeriği 

olmamalıdır(Erdal, Celepoğlu, Kılıç, Arıcı ve Kara,2007:149). 

Hikâyeler, çocukların sınırlı hayat tecrübelerini zenginleştirir. Farklı insan tipleri üzerinde 

düşünmelerine imkân sağlar, geliştirmekte oldukları değer yargılarının daha açıklık 

kazanmasına yardımcı olur; böylece çocukların içinde yaşadıkları toplumsal ve kültürel ortama 

uymalarını büyük ölçüde kolaylaştırır(Palamut,2008:24).  

Hikâye okumak, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini ve yaratıcılıklarını 

geliştirmektedir(Palamut,2008:84). Okuma becerisinin hayatımızda çok önemli işlevleri vardır. 

Anlama, kendi kendine öğrenme ve bunun getirisi olan kendi kendine yetebilme becerisi, 

eğlenme, zihinsel gelişimi sağlama ve meslek edinme bunlardan bazılarıdır. Okuma, bu 

amaçları gerçekleştirmek için bir araçtır. 

Okuma, duyu organları aracılığıyla alınan sembollerin zihinde varolan bilgilerle ilişki kurularak 

anlamlandırılmasıdır. Okurken birey varolan bilgileri ile metindeki bilgileri birleştirip yeni bir 

düşünceye ulaşır(Yılmaz, 2014: 78).  

Eğitim programları hazırlanırken, öğrenme-öğretme süreçleri planlanırken bireyin okuma 

becerisini geliştirme ön planda tutulmalıdır. Çağımızda ardı ardına yaşanan teknolojik 

gelişmeleri takip edebilmek ve dahası anlayabilmek için etkili bir okuma öğretiminin alınmış 

olması şarttır(Palavuzlar,2009:8-9).  Hikâyeler okunduktan sonra öğrencilerin hikâyeden ne 

anladıkları ve neler öğrendikleri belirlenmelidir. 
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Anlama, kişinin okuduğunu kavramasıdır. Yani okuduğu metni anlamlandırmalı, 

değerlendirmeli ve yorumlamalıdır. Okuma ve anlama kavramları birbiri ile ilişkilidir. Kişi 

anlamak için okur ve okuduğunu da anlamak ister. Okuduğunu anlayan kişinin okuma becerisi 

gelişir ve bir süre sonra okuma alışkanlığı kazanır(Palamut,2008:23). 

Okuduğunu anlama, bireyin ön bilgileri ile yeni öğrendiği bilgileri karşılaştırıp yeni bir 

öğrenme gerçekleştirmesidir(Yılmaz, 2014:80). Anlamanın istenen düzeyde 

gerçekleştirilebilmesi için ise çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları gerekmektedir.  

Hikâye kitapları kısa, resimli ve ilgi çekici konularda yazılmaları nedeniyle çocuklara okuma 

alışkanlığı kazandırmada büyük rol oynar. Okuduğunu anlayabilen çocuk okuduğu kitaptan 

zevk alacaktır.  

Öğretmenler hikâyelerin öğrencilerin anlama düzeylerini ne ölçüde etkilediğine dikkat 

etmelidirler. Okuduğunu anlama çeşitli yollarla ölçülebilmektedir. Bunlardan birisi de başarının 

test edilmesidir. Bu tür testlerden yararlanılarak hikâyelerin öğrencilerin anlama düzeylerine 

etkisi incelenmelidir. 

 

AMAÇ 

Bu çalışmada “Petek Kitaplarım” isimli hikâye kitaplarının 1. sınıf öğrencilerinin okuduğunu 

anlama düzeylerine etkisinin neölçüde olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, yarı deneysel türde desenlenmiş bir nicel araştırmadır. Araştırma tek gruplu ön test, 

son test şeklinde uygulanmıştır. Eylem araştırması olarak planlanan bu araştırmada bir 

öğretmenin kendi sınıfında yaptığı uygulamaların etkililiği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

 

Katılımcılar 

Çalışma, bir devlet ilkokulunda 1. sınıfta okumakta olan 30 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Araştırmacılardan birinin okutmakta olduğu bu sınıftaki öğrencilerin tamamı çalışmaya dâhil 

edilmiştir.  Öğrencilerin 10’u erkek, 20’i kızdır.  
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  Bu çalışmada,1. sınıf öğrencilerinin Erdem Çocuk yayınlarından çıkan “Petek 

Kitaplarım”serisinin okuduklarını anlamalarını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma yapılacak olan setleri her öğrenci yarıyıl tatilinde almıştır. İlk kitap tatilde 

okutturulmuştur. 2018-2019 öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftasında ön uygulama 

yapılmaya başlanmıştır. Her pazartesi günü başarı testi uygulanmıştır. Test uygulamalarıve 

okumalar 10 hafta boyunca sürmüştür.  

1-5. kitaplar ön deneme amacıyla kullanılmıştır. Bu setteki diğer 10 kitap çalışma kapsamına 

alınmıştır. Setteki 6. kitap ön test, 15. kitap ise son test olarak alınmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Her öğrenciye aynı kitabı okuması için 1 hafta süre verilmiş. Okunan kitapların arkasında 

bulunan 6 açık uçlu soru her haftanın pazartesi günü sınıfta öğrencilere yöneltilmiştir. 

Soruların tam doğru cevabına 1 puan verilmiş ve her sınav toplam 6 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. 10 hafta sonunda öğrencinin okuduğu kitap sayısına göre ortalama 

alınmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analizde frekans, 

ortalama ve Bağımlı [İlişkili] Gruplar t Testikullanılmıştır. 

 

BULGUVE YORUMLAR 

1. Okunan Kitap Sayısı ve Ortalamaları 

1. sınıf öğrencilerininokudukları kitap sayısı toplamı ve testlerden aldıkları puanların 

ortalamaları Tablo-1 de verilmiştir. 

 

Öğrenci No Kitap Sayısı Ortalama  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

6 

10 

10 

9 

8 

10 

5,6 

5,7 

5,8 

5,5 

5,2 

5,8 

5,3 

5,4 

5,8 

4,3 

3,25 

5,4 
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13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

7 
10 

9 

10 

10 

9 

9 

10 

9 

9 

10 

8 

8 

10 

10 

8 

6 

6 

3,5 
5,1 

5,2 

5,6 

4,2 

5,4 

4,1 

4,7 

5,3 

4 

5,4 

5,5 

2,5 

5,4 

5,6 

4,6 

2,5 

5,1 

Tablo-1. Öğrencilerin okuduğu kitap sayısı ve puan ortalamaları 

Tablo-1’de öğrencilerin hepsinin bütün kitapları okuyamadıkları görülmektedir. 14 öğrenci 10 

kitabıntamamını da okumuş buna karşın 3 öğrencinin ise sadece 6 kitap okumuştur. Testlerden 

alınanortalamaya göre en yüksek 5.8 ve en düşük 2,5 puan alındığı tespit edilmiştir. Sınıf 

ortalaması ise 6 üzerinden 4.28 puan çıkmıştır.Bu sette yer alan kitaplardan alınan puanlara 

göre 26 öğrencisınıf ortalamasının üstünde puan aldığı görülmektedir. Bu bulgu, sınıfın bu 

setteki kitapları okuduğunu anlama bakımındanbaşarılı olduğunu şeklinde değerlendirilmiştir. 

2. Kitaplarının Anlaşılma Düzeyleri 

“Petek Kitaplarım” serisinde yer alan 10 kitabın 1. sınıf öğrencileri tarafından anlaşılma 

düzeylerine ilişkin sonuçlar Tablo-2’de verilmiştir. 

 

KitapNo Öğrenci Sayısı Ortalama 

6. Kitap 26 4,3 

7. Kitap 25 4,1 

8.Kitap 23 5 

9.Kitap 27 4,8 

10.Kitap 29 4,8 

11.Kitap 28 5,5 

12.Kitap 27 5,4 

13.Kitap 27 5,1 

14.Kitap 28 4,9 

15.Kitap 27 5,5 
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Tablo-2.Kitapların Test Ortalamaları 

Tablo-2’ye göre, en iyi anlaşılan kitapların 5,5 ortalama ile 11. ve 15. kitaplar olduğu 

görülmektedir. En az anlaşılan kitap 4,1 ortalama ile 7. kitap olmuştur. 

 

 

Tablo-3.Okunan Kitapların Ortalaması 

 

Okunan tüm kitapların anlaşılma oranının ortalaması ise 4,9 olarak hesaplanmıştır. Tablo-3 

incelendiğinde bütün kitapların 4’ün üzerinde olduğu ve 10 kitaptan 6 tanesinin ortalamanın 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak“Petek Kitaplarım” serisinde yer alan 

hikâye kitaplarının 1. sınıf öğrencileri tarafından anlaşılma düzeylerinin yüksek olduğu 

söylenebilir. 

 

3) Öğrencilerin İlk ve Sontest Puanları 

1. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerine ‘’Petek Kitaplarım” isimli hikâye 

kitaplarının etkisine ilişkin ön ve son test puanları Tablo-4’te verilmiştir.  

 

Öğrenci  Öntest Son test 

1 4 6 

2 6 6 

3 6 6 

4 6 6 

5 6 6 

0

1

2

3

4

5

6

ORTALAMA

ORTALAMA
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6 6 6 

7 4 6 

8 6 6 

9 6 6 

10 3 6 

11 1 5 

12 6 6 

13 2 6 

14 3 6 

15 6 5 

16 6 6 

17 4 3 

18 6 5 

19 1 3 

20 6 6 

21 6 6 

22 1 4 

23 1 6 

24 5 6 

25 2 4 

26 6 6 

27 4 6 

28 3 6 

29 1 4 

30 6 5 

Tablo-4.Öğrencilerin İlk ve SontestPuanları 

 

Tablo-4incelendiğinde,öğrencilerin aldıkları puanlarda genel olarak bir artış olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan 14 öğrenci, ön testte yaptığı doğru sayısından daha fazla 

doğru yapmıştır. Bu da başarının arttığının göstergesi olarak kabul edilebilir. Öğrencilerden 

12’i hem ön test hem de son testte bütünsoruları doğru cevaplamıştır. 4 öğrenci ise son teste 

puanını 1 puan düşürmüştür. Genel olarak sınıfın bu teste görebaşarılı olduğu söylenebilir.  
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Tablo-5.t Testi Sonucu 

 

Yukarıda yer alan Tablo-5’de görüldüğü üzere 0.001<0.05 olduğu için H0hipotezi 

reddedilmiştir. Yani “ %95” güvenle, bu setin okunması öncesi ve sonraki arasında öğrencilerin 

anlama ortalamaları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.  

 

 

SONUÇ 

Erdem Çocuk yayınlarının “Petek Kitaplarım”serisini 1.sınıftaki 30 öğrenci okumuştur. Her 

hafta bir kitap okunmuştur ve kitabın arkasındaki sorular sınıfta öğrencilere cevaplandırılmıştır. 

Daha sonra kitabın arkasında bulunan 6 soru tek tek değerlendirilmiştir. Bireysel olarak 

öğrencilerin değerlendirilmeleri aşağıdaki gibidir: 

Öğrenciler testlerden en yüksek 5.8, en düşük 2,5 puan almışlardır. 

Bu çalışmada 26 öğrencinin sınıf ortalamasının üstünde puan almıştır. 

Alınan ortalamalara göre en yüksek 5.8 ve en düşük 2,5 puan alınmıştır.  

Sınıfın son test başarı ortalaması 6 üzerinden 4.28 puandır. 

En çok anlaşılan kitaplar 5,5 ortalama ile 11. ve 15. kitaplardır.  

En az anlaşılan kitap 4,1 ortalama ile 7. kitap olmuştur. 

Ön test sonucunda öğrenciler4.3 ortalamaya sahiptirler. 

Son test sonucunda öğrenciler 5.5 ortalamaya sahiptirler. 

Öğrencilerin önce testve son testleri arasında anlama ortalamalarında, istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık vardır.  
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ÖNERİLER 

1)Petek Kitaplarım adlı hikâye kitaplarının 1.sınıf seviyesine uygun olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla 1. sınıf öğrencilerinin okuması için tavsiye edilebilir. 

2)1.Sınıf öğrencilerinin okudukları değişik hikâye kitaplarını anlamaları ile ilgili daha fazla 

çalışma yapılmalıdır. 

3)Bu çalışmada her kitabın arkasında bulunan 6 soru başarı testi olarak kullanılmıştır. Bu 

soruların alan ve ölçme uzmanları tarafından oluşturulması önerilmektedir. Böylece çalışmanın 

güvenirliliği ve geçerliliğini arttıracaktır. 
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A THEORETICAL INVESTIGATION OF AN ACTUAL AQUIFER THERMAL 

ENERGY STORAGE SYSTEM 

 

Nihan AYDIN ERTUĞRUL 1 

Zübeyde HATİPOĞLU BAĞCI 2 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL 3 

 

 

Abstract 

An aquifer thermal energy storage system (ATES) is commonly applied within confined and 

water-saturated aquifers in which the thermal extraction efficiency of the aquifer determines 

the performance of the system. For mono doublet type ATES systems, thermal recovery ratio 

and energy balance ratio are commonly used for the performance assessment whereas thermal 

interference intensity is preferred for the multi-doublet systems. In addition to these theoretical 

parameters, economic and environmental performance parameters play important roles 

regarding the design of ATES systems. From this point of view, this study presents an 

evaluation of energy consumption, and CO2 emissions of an ATES system applied in 

Netherlands to compare its investment and operational impact of this systems with those of a 

conventional air conditioning systems. Results exhibit that economic benefit of this ATES 

system is sensitive to the yearly changes in climate conditions and unit prices of input energy. 

Additionally, it was observed that CO2 release of the ATES system is generally lower compared 

to the gas and electricity operated conventional systems due to their high COP values. 

 

Keywords: Aquifer thermal energy system, thermal recovery ratio, CO2 emission  

Özet 

Uygulanmış bir Akifer Isı Depolama Sisteminin Teorik olarak İncelenmesi 

Bir akifer ısıl enerji depolama sistemi (ATES) genellikle akiferin ısıl geri kazanım veriminin 

sistemin performansını belirlediği basınçlı ve suya doymuş akiferlere uygulanır. Tekli dublet 

tipi ATES sistemlerinde, performans değerlendirmesi için termal geri kazanım oranı ve enerji 

dengesi oranı yaygın olarak kullanılırken, çoklu dublet tipi sistemler için termal girişim 
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yoğunluğu tercih edilmektedir. Bu teorik parametrelere ek olarak, ekonomik ve çevresel 

performans parametreleri de ATES sistemlerinin tasarımında önemli rol oynamaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında, mevcut çalışma, bu sistemlerin yatırım ve operasyonel etkilerini 

konvansiyonel bir iklimlendirme sistemiyle karşılaştırmak için Hollanda'da uygulanan bir 

ATES sisteminin enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının bir değerlendirmesini sunmaktadır. 

Sonuçlar, ATES sisteminin ekonomik yararının, iklim koşullarındaki yıllık değişimlere ve girdi 

enerjisinin birim fiyatlarına bağlı olduğunu göstermektedir. Ek olarak, ATES sisteminin CO2 

salınımının, yüksek COP değerleri sayesinde, gaz ve elektrikle çalışan geleneksel sistemlere 

kıyasla genellikle daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Akifer ısıl enerji depolama sistemi, termal geri kazanım oranı, CO2 

emisyonu. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Groundwater thermal energy storage systems are receiving worldwide attention due to 

increasing concern about emission of greenhouse gasses. Aquifer thermal energy storage is a 

technology in which sensible heat is temporarily stored in the subsurface through injection and 

withdrawal of groundwater [1, 2]. ATES systems in regions with a cold-warm periodicity 

commonly operate in a seasonal mode [1, 3]. In summertime, cool groundwater is extracted and 

used to cool down a building. The heated groundwater is injected back into the aquifer through 

a different well creating a storage of heated groundwater (i.e., warm wells). In wintertime, the 

flow direction in the system is reversed: the heated groundwater is extracted, used to heat the 

building and create a cold storage (i.e., cold wells). Among the different types of energy storage 

systems, aquifer thermal energy storage (ATES) is appropriate for largescale applications like 

shopping malls, residential areas and utility buildings. The heat capacity of the groundwater is 

used to transfer heat between a building and the aquifer. Application of ATES results in savings 

on conventional resources used for heating or cooling, and leads therefore to a reduction of 

dependence on these resources, costs and CO2 emissions.  

Since its introduction in the 1970s, use of ATES has experienced large growth worldwide. Due 

to increasing demand for sustainable energy, this trend is expected to continue [1]. In 

Netherlands, ATES is already used as a standard technique for utility buildings such as offices, 

hospitals, and public buildings [4]. Due to limited space in urban areas, thermal interference 
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between wells is a major concern for large-scale application of ATES. An example of an ATES 

system, where extraction temperatures are negatively influenced by thermal interference in the 

subsurface is given by [5]. Guidelines exist on well-to well distance [6, 7] to avoid thermal 

intrusion between cold and warm wells. Well-to-well distance is expressed in terms of thermal 

radii for ATES systems. The thermal radius (Rth) is defined as the maximum distance of the 

thermal front from the injection well in a homogeneous medium and neglecting vertical flow, 

advection by regional flow, thermal conduction and dispersion. 

Modeling studies of a single ATES well show that thermal recovery is always lower than 100% 

as a result of heat loss by regional groundwater flow [8] and heat conduction [9-11]. When the 

wells for storing cold and warm water are constructed close together, thermal recovery may be 

further reduced by thermal interference between the wells [2, 12-14]. On the other hand, thermal 

recovery of wells in multiwell systems may increase due to thermal interference between wells 

with similar storage temperature [15].  

Reports of thermal recoveries for actual systems are scarce. Sauty et al. [16] report thermal 

recoveries between 18.9% and 68% for several small-scale field experiments. The lower value 

for thermal recovery was attributed to the fact that energy was stored close to the surface, 

leading to high heat loss to the surface. For a larger field experiment, where 55.000 m3 water 

of 55⁰C was injected and recovered during a 6-month cycle, Molz et al. [17] report thermal 

recovery values of 66% and 76% for two successive storage and recovery cycles. For two 

similar field experiments, where water of 58.5 and 81⁰C was injected, recoveries of 56% and 

45% were achieved [18]. The lower value is explained by increased buoyancy flow due to 

higher storage temperature. 

 

 

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF ATES SYSTEMS  

Two important advantages for utilizing ATES technique are to reduce costs for heating and 

cooling purposes and to reduce CO2 emissions compared with the conventional heating and 

cooling systems. This section describes the approach that is used to calculate the equivalent 

annual cost and CO2 emission associated with the energy provided by the ATES system and by 

a conventional heating and cooling system that would produce the same amount of energy. The 

ATES system is operated to supply heating with a heat pump and direct cooling, which is 

representative for application in the utility sector in a moderate climate and the most frequently 

used configuration for ATES systems in the Netherlands [19]. The conventional system consists 

of a gas boiler heating system with an efficiency of 85% and electrical compression cooling 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
103 

with a coefficient of performance (COP) value of 3.5 [20]. In this study it is assumed that all 

energy provided by the ATES system is utilized and should otherwise be produced by the 

conventional system. Energy, costs and CO2 emissions in this study are calculated for a doublet 

in a large-scale application of ATES. The amount of energy (cooling in summer, and heating 

in winter) that is extracted from the subsurface (Ei) can be expressed as: 

 

𝐸𝑖 = 𝑐𝑤𝑉𝜂𝑡,𝑖𝛥𝑇          (1) 

 

where V can be expressed by qmax.ueq.H, with qmax is the maximum flow rate per meter well 

screen and ueq is the equivalent number of full load hours per season. Because the surroundings 

of each well and the confining aquitards adapt to the temperature of the thermal storage via 

thermal conduction, thermal recovery ratio, 𝜂𝑡,𝑖, increases during the first cycles after the start 

of the system which has been presented in the previous studies by calculating thermal recovery 

in both modeling [15, 21] and field studies [17, 22]. When a heat pump is used, the amount of 

heat provided to the building is larger than Ei due to the additional input of electrical energy. 

Given the coefficient of performance of the heat pump (COPH), the electricity use of the heat 

pump is Ei/(COPH-1), such that the total heat delivered to the building each year is 

Ei/COPH/(COPH-1). Cooling can be delivered without use of a heat pump (free cooling) such 

that the amount of cooling delivered is equal to Ei. Current heat pumps operate with a COPH 

between 3 and 5 [23–24], such that this case approximately 43% of the total energy that is 

supplied by the ATES system each year is cooling and 57% is heating. If this does not match 

with the ratio between heat and cooling demand of a building, it is assumed that the surplus to 

be provided by an additional system which would generate the same costs and CO2 emissions 

regardless whether an ATES system was applied. 

 

 Electricity Use of ATES Systems and Conventional Systems 

 

Total electricity use of the ATES system consists of electricity used for pumping of the 

groundwater for each well, and electricity used to drive the heat pump Eq. 2 [25].  

 

𝐸𝑖,𝐴𝑇𝐸𝑆 = 2. 𝑞𝑚𝑎𝑥𝑢𝑒𝑞𝐻𝐸𝑝 + 𝐸𝑖/(𝐶𝑂𝑃𝐻 − 1)      (2) 

 

The subscript ATES indicated the ATES system, while the conventional system is indicated by 

the subscript conv. Ep is the electrical energy needed to pump 1 m3 of groundwater (kW h/m3). 
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In the conventional system, electricity is used to drive a heat pump for cooling, with a COP 

value equal to COPC as given in Eq. 3 below [25]; 

 

𝐸𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐸𝑖/𝐶𝑂𝑃𝑐          (3) 

 

 Gas Use of ATES Systems and Conventional Systems 

 

When the ATES system is utilized, there is no gas use, therefore; 

𝐺𝑖,𝐴𝑇𝐸𝑆 = 0           (4) 

 

For the conventional system, the amount of heat delivered to the building is generated by a gas 

boiler [25] with efficiency B. 

 

𝐺𝑖,conv = 𝐸𝑖𝐶𝑂𝑃𝐻/(𝐶𝑂𝑃𝐻 − 1)/𝐵        (5) 

 

 Cost of ATES Systems and Conventional Systems 

 

Costs for each warm and cold well doublet can be calculated combining both investment and 

operational costs. These are maintenance and costs for electricity use, gas use and for CO2 

emissions. Total investment costs given in Eq. (6) [25] for ATES applications include fixed 

costs (Pfix) per project for constructing the well housing at the surface, transport pipes in the 

building, supply and installation of a heat exchanger and heat pump, electrical and technical 

control systems and permit applications, costs for drilling and construction of the wells and 

costs for digging and installing pipelines toward the wells. Drilling costs are determined from 

the maximum drilling depth (D) and cost of drilling and well installation per meter (Pwell). The 

total length of pipelines towards the wells is estimated from the distance between lanes (R1) 

and distance between wells within a lane (R2) as illustrated in Fig. (1) with a price of Ppipe per 

meter. 
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Fig. 1. Lane arrangement and checkboard arrangement of multi-well ATES systems 

 

𝐼𝐴𝑇𝐸𝑆 = 𝑃𝑓𝑖𝑥 + 2𝑃𝑤𝑒𝑙𝑙. 𝐷 + 𝑃𝑝𝑖𝑝𝑒(𝑅1 + 𝑅2/2)      (6) 

 

Total operational costs per year (Pi,ATES) are given by Eq. (7) and consist of maintenance costs, 

electricity use and cost for emitting CO2. 

 

𝑃𝑖,𝐴𝑇𝐸𝑆 = 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑆 . 𝐼𝐴𝑇𝐸𝑆 + 2𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝐸𝑖,𝐴𝑇𝐸𝑆 + 𝑃𝐶𝑂2. 𝐶𝑖,𝐴𝑇𝐸𝑆     (7) 

 

 

MATES is expressed as the maintenance costs in relation to the investment costs and Pelec, and 

PCO2 give the price of electricity and emitting CO2. The expected lifetime of a heat pump, (16 

years, [26]), is generally shorter than the lifetime of the ATES system (L), that may vary 

between 20 and 40 years. Replacement of the heat pump is not included in the normal 

maintenance costs but is added as extra investments after 16 years, while a residual value after 

the lifetime of the ATES system is subtracted. The investment costs for the conventional system 

are calculated from the peak energy load (Wmax) that can be delivered by the ATES system Eq. 

(8) given below; 

 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑚𝑎𝑥. 𝐻. 𝜂𝑚𝑎𝑥 . 𝛥𝑇. 𝑐𝑤        (8) 

 

The maximum groundwater extraction flow rate (qmax) depends primarily on the diameter of 

the well, hydraulic conductivity of the aquifer, the type of the pump that is used and maximum 

allowable drawdown in the well and velocity on the borehole wall [26]. 𝜂𝑚𝑎𝑥 is the maximum 

thermal efficiency during the lifetime of the ATES system. Investment costs for the 

conventional system, Iconv, given in Eq. (9) are estimated from indicator prices per kWh for 

In summer In winter 

end 

user 
end 

user 
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cooling (Pcool) and heating (Pheat) that represent investment cost of the cooling system and 

heating system.  

 

𝐼𝐶𝑂𝑁𝑉 = 𝑃𝐶𝑂𝑂𝐿. 𝑊𝑚𝑎𝑥 + 𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡 . 𝐶𝑂𝑃𝐻/(𝐶𝑂𝑃𝐻 − 1). 𝑊𝑚𝑎𝑥     (9) 

 

 

Similar to ATES, operational costs for conventional systems (Eq. 10) consist of maintenance 

costs (Mconv) and prices for electricity, gas and CO2 emissions [25]. The terms on the right hand 

side accounts for respectively costs for maintenance of the cooling system, maintenance of the 

heating system, electricity use, gas use and CO2 emissions. 

 

𝑃𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑃𝑐𝑜𝑜𝑙𝑀𝑐𝑜𝑛𝑣 . 𝑊𝑚𝑎𝑥 + 𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡. 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑣.
𝐶𝑂𝑃𝐻

𝐶𝑂𝑃𝐻−1
. 𝑊𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 . 𝐸𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑃𝑔𝑎𝑠 . 𝐺𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑃𝐶𝑂2. 𝐶𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑣 (10) 

 

where Pgas is the price of gas. The lifetime of the cooling system and heating system is set to 

respectively 15 and 21 years [27]. Replacement of these components is not included in the 

normal maintenance costs but is added as extra investments after respectively 15 and 21 years. 

Investment costs for a medium size 1500 kW ATES project in Netherlands and other site-

specific parameters are estimated from information provided by two consulting companies that 

are actively involved in the design of ATES systems in the Netherlands [28]. For the case study 

Amsterdam, well screen length and well depth are confirmed by analysis of permits for 105 

ATES wells in the municipality of Amsterdam [29]. As the above mentioned equations applied 

for the case study data, it is revealed that a higher temperature difference between the cold and 

warm storage makes ATES more attractive in comparison with conventional heating and 

cooling systems. Therefore, more thermal interference is cost-effective such that more ener gy 

can be provided with a higher energy ratio. This is achieved by selecting slightly smaller 

distance between the wells within a lane, and slightly larger distance between the lanes. Higher 

gas prices also make ATES more attractive and therefore result in a higher cost reduction 

compared to the conventional system. As a result of ATES becoming more attractive, more 

thermal interference is allowed, resulting in smaller optimal distance between the wells within 

a lane such that more energy is provided by ATES and also more CO2 emission is avoided. 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSION 
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Aquifer thermal energy storage (ATES) systems use natural ground water in a saturated and 

permeable underground layer as the storage medium. The transfer of thermal energy is carried 

out by extracting groundwater from the aquifer and by reinjecting it at a modified temperature 

into a separate well nearby. In the present work, an evaluation of energy consumption, and CO2 

emissions of an ATES system applied in Netherlands to compare its investment and operational 

impact of this systems with those of a conventional air conditioning systems is presented. 

Storage in aquifers has a quite long history and has achieved broad acceptance for heating and 

cooling in the energy market in many countries. High efficiency and the environmental benefits 

from large savings of fossil fuel and electricity, combined with substantial profit expectations 

are in favor for a further growth on the market, especially for large-scale applications. Any 

ATES project involves a quite complex procedure and has to follow a general procedure for 

design and construction of ATES system. For the design step of mono doublet type ATES 

systems, thermal recovery ratio and energy balance ratio are commonly used for the 

performance assessment whereas thermal interference intensity is preferred for the multi-

doublet systems. In this study, economic and environmental evaluation results show that 

economic benefit of this ATES system is sensitive to the yearly changes in climate conditions 

and unit prices of input energy. Additionally, it was observed that CO2 release of the ATES 

system is generally lower compared to the gas and electricity operated conventional systems 

due to their high coefficient of performance values. 
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AN ASSESSMENT OF HEAT RECOVERY IN ATES SYSTEMS BASED ON 

SUBSURFACE HEAT TRANSFER THEORY 

 

Nihan AYDIN ERTUĞRUL 1 
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Özgür Lütfi ERTUĞRUL 3 

 

Abstract 

In today's world where renewable energy is becoming more important, aquifer thermal energy 

storage systems have received worldwide attention owing to their potential for large-scale and 

long-term thermal energy storage applications. In general, this technique ensures that the waste 

heat is stored in the aquifer and is then recovered during periods of heat demand. With growing 

concerns about global warming, this concept is receiving renewed attention as an appropriate 

method for conserving energy and reducing fossil fuel use. In order to design ATES systems, 

physical processes governing the thermal energy transport in underground environment need to 

be well understood. Theory of subsurface heat transport plays a key role in contributing to this 

understanding therefore it is an indispensable tool in the design of efficient ATES facilities. In 

addition, thermal recovery efficiency is one of the main parameters determining the overall 

energy gain efficiency of ATES systems and is affected by storage specifics and site-specific 

hydrogeological conditions. For this purpose, theory of subsurface heat transport was briefly 

evaluated in this study in order to gain a closer insight into the heat loss mechanism during the 

design process of an aquifer thermal energy storage system. Moreover, the effects of the 

displacement by ambient groundwater, dispersion and conduction mechanisms on the recovery 

efficiency were evaluated for the optimization of ATES systems. Finally, it is suggested that 

the optimal design value for the ratio of well screen length over thermal radius (L/Rth) has a flat 

optimum between a value of 1 and 4 and this ratio should decrease with increasing ambient 

groundwater flow velocities. 

 

Keywords: Aquifer Thermal Energy Storage, Subsurface Heat Transport, Thermal Recovery 

Efficiency. 
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Özet 

 

ATES Sistemlerinde Termal Kazanımın Yeraltında Isı Taşınımı Teorisi ile 

Değerlendirilmesi 

 

Yenilenebilir enerjinin giderek önem kazandığı günümüzde akiferlerde termal enerji depolama 

sistemleri (ATES), büyük ölçekli ve uzun süreli termal enerji depolama potansiyelleri sayesinde 

dünya çapında dikkat çekmektedir. Bu teknik genel olarak akiferde atık ısının depolanmasını 

ve daha sonra ısı talebi dönemlerinde geri kazanılmasını sağlamaktadır. ATES sistemleri, 

küresel ısınmaya ilişkin artan kaygılarla birlikte sağladığı enerji kazanımlarıyla fosil yakıt 

kullanımını azaltmanın uygun bir yöntemi olarak da yeniden dikkat çekmektedir. ATES 

sistemlerinin geliştirilebilmesi için yeraltı ortamında termal enerji taşınımını düzenleyen 

fiziksel süreçlerin iyi anlaşılması gerekmektedir. Yeraltında ısı taşınımı teorisi akiferde termal 

enerji depolama tekniğinin anlaşılmasında kilit rol oynayarak verimli ATES sistemlerinin 

tasarımını oluşturan önemli hususlardan biridir. Bunula birlikte, ATES sistemlerinin toplam 

enerji kazanımını belirleyen ana parametrelerden biri de termal enerji kazanım verimliliği olup 

bu değer, depolama metodu özelliklerine ve akifere özgü hidrojeolojik koşullara bağlıdır. Bu 

amaçla, bir akifer termal enerji depolama sistemi tasarımında ısı kaybı mekanizmasını daha iyi 

anlayabilmek için yeraltında ısı taşınımı teorisi değerlendirilmiştir. Ayrıca, ATES sistemlerinin 

optimizasyonu için yeraltı suyu taşınımı, dispersiyon ve adveksiyon mekanizmaları ile oluşan 

ısı kayıplarının etkileri termal kazanım verimliliği açısından değerlendirilmiştir. Son olarak da, 

kuyu filtre uzunluğunun termal yarıçapa (L/Rth) olan oranı için en uygun tasarım değerinin, 1 

ile 4 arasında bir değere sahip olması ve bu oranın, artan yeraltısuyu akış hızları ile birlikte 

azalması gerektiği ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Akifer Termal Enerji Depolama, Yeraltında Isı Taşınımı, Isıl Geri 

Kazanım Verimliliği. 
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INTRODUCTION 

 

Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) systems have recently gained substantial attention as 

one of the most promising renewable energy utilization methods considering the increased 

global demand for energy and growing environmental concerns over fossil fuel consumption 

and CO2 emissions. ATES has proven to be an economical, energy efficient and commercially 

viable technology [1, 2]. Aquifer thermal energy storage systems, in its simple form, involves 

heating or cooling groundwater using low grade thermal energy and store it during periods of 

low demand into a suitable aquifer. During periods of high demand, this water is extracted 

where its energy can be used for air conditioning of buildings or other variety of applications.  

 

Design components of an ATES system include a suitable aquifer system, injection and 

extraction wells, a heat exchanger, an additional heat pump in some cases and a free source of 

thermal energy. Several successful ATES projects are currently in operation in Europe, Asia, 

and North America [3]. ATES systems that operate on low temperature store usually heated 

groundwater at a temperature interval between 13-25 °C and cooled groundwater between 6-12 

°C [4, 5]. These systems usually operate on seasonal basis although they can also operate on 

shorter periods depending on the thermal energy demand. 

 

Modelling and case studies of a single ATES well indicate that it is not possible to retrieve all 

the stored thermal recovery in an aquifer as a result of the heat losses in underground 

environment [6]. In order to design ATES systems, physical processes governing the 

underground thermal energy transport need to be well understood. Theory of subsurface heat 

transport plays a key role in contributing to this understanding therefore it is an indispensable 

tool in the design of efficient ATES facilities.  

 

HEAT TRANSPORT IN POROUS MEDIA 

 

Heat is transported through porous media by conduction, advection, and dispersion 

mechanisms. For ATES systems, where the thermal energy is stored in aquifers, heat transport 

in porous media is analogous to the solute transfer in porous media. Conductive heat transport, 

which is controlled by thermal conductivity of the geological formations and the contained pore 

water, occurs even in static groundwater. The equation describing the relation between 

conductive heat flux (Hc) and the temperature gradient (∇T) is the constitutive Fourier law as 
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given in Equation 1. Fourier’s law states that the negative temperature gradient is proportional 

to the heat flow, meaning that the amount of energy that flows through a particular surface per 

unit area and time as follows;  

𝐻𝑐 = −𝜆𝑏∇𝑇           (1) 

 

where 𝜆𝑏 is the bulk thermal conductivity which is expressed as; 

 

𝜆𝑏 = 𝜆𝑤θ + 𝜆𝑠(1 − θ)          (2) 

 

where θ is the porosity of the aquifer,  𝜆𝑏 and 𝜆𝑠 are the thermal conductivities of the water the 

aquifer material, respectively. Advective heat transport, the heat that is carried along with the 

flowing groundwater, occurs only in moving groundwater. In most of the ATES systems 

advective transport exceeds conductive transport. The advective heat flux (Ha) can be written 

as: 

 

𝐻𝑎 = 𝑞𝜌𝑤𝑐𝑤𝑇          (3) 

 

where q is the specific discharge, 𝜌𝑤 and 𝑐𝑤 are the density and the specific heat capacity of 

the water, respectively. Thermal dispersion is a scale-dependent transport process due to 

heterogeneity of the aquifer. The dispersive heat flux (Hd) can be expressed as; 

 

𝐻𝑑 = −𝜌𝑤. 𝑐𝑤. 𝛼. 𝑞. ∇𝑇         (4) 

 

where 𝛼 is the thermal dispersivity of the aquifer. When a source or sink mixing term is 

combined to the general equation and applying the energy balance, the partial differential 

equation governing the heat transport in a porous media is expressed as; 

 

(𝜌𝑐)𝑏
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇[(∇𝜌𝑤. 𝑐𝑤. 𝛼. 𝑞 + 𝜆𝑏)∇𝑇] − 𝜌𝑤. 𝑐𝑤∇𝑞𝑇 − 𝜌𝑤. 𝑐𝑤. 𝑞𝑠𝑇𝑠    (5) 

 

where 𝑞𝑠 is a source/sink term of the water with 𝑇𝑠 is the temperature of the sink/source and 

(𝜌𝑐)𝑏 is expressed as; 

 

(𝜌𝑐)𝑏 = 𝜌𝑤. 𝑐𝑤. 𝜃 + 𝜌𝑠. 𝑐𝑠. (1 − 𝜃)        (6) 
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with 𝜌𝑏is the dry bulk density and 𝜌𝑠 is the density of the solid material and 𝑐𝑠 is the specific 

heat capacity of the aquifer material. Combining the above equations yield the general heat 

transport in porous media and also in heat storing aquifers as follows; 

 

(1 +
𝜌𝑠𝑐𝑠(1−𝜃)

𝜌𝑤.𝑐𝑤.𝜃
)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇ [(

𝜆𝑏

𝜌𝑤.𝑐𝑤.𝜃
+ 𝛼𝑣) ∇𝑇] − ∇(𝑣𝑇) −

𝑞𝑠

𝜃
𝑇𝑠    (7) 

 

where 𝑣 is the groundwater velocity derived by dividing the specific discharge (q) by the 

porosity (𝜃) of the aquifer.  

 

THERMAL RECOVERY EFFICIENCY FOR ATES SYSTEMS 

 

The thermal energy stored in an ATES system can have a positive and negative temperature 

difference between the infiltrated water and the surrounding ambient groundwater, for either 

heating or cooling purposes. As described in other ATES studies [7, 8], the recovery efficiency 

(ηth) of an ATES well is defined as the amount of injected thermal energy that is recovered after 

the injected volume has been extracted. For this ratio between extracted and infiltrated thermal 

energy (Eout/Ein), the total infiltrated and extracted thermal energy is calculated as the cumulated 

multiplication of the infiltrated and extracted volume with the difference of infiltration and 

extraction temperatures (ΔT =Tin − Tout) for a given time period. 

 

 Loss of heat due to convection by ambient groundwater flow 

 

Due to the displacement of the injected and extracted volumes of groundwater [9, 10], 

significant ambient groundwater flow is known to occur at ATES applications [11-13], which 

lead to significant reduction in the thermal energy recovery efficiency as ambient groundwater 

flow contributes to thermal losses by displacing the injected water during storage. The heat 

transport velocity (u*) is retarded with respect to ambient groundwater flow [14, 8] due to heat 

storage in the aquifer solids. The thermal retardation (R) depends on porosity (n) and the ratio 

between volumetric heat capacities of water (cw) and aquifer (caq, with caq= 𝜃cw + (1 − 𝜃)cs and 

cs the solids volumetric heat capacity), following: 

𝑢∗ =
1

𝑅
𝑢 =

𝑛𝑐𝑤

𝑐𝑎𝑞
𝑢 ≈ 0.5 𝑢         (8) 
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which result in a heat transport velocity of approximately half of the groundwater flow velocity 

(u) indicating that stored thermal energy in an aquifer will be dissipated and can only be partly 

recovered [15].  

 

 Loss of heat due to dispersion and conduction 

The heat energy around the boundary of the cold and warm wells of ATES systems can be 

dissipated predominantly due to the mechanical dispersion and heat conduction as the diffusion 

losses are negligible due to the seasonal operation schedule [9, 16].  Both other heat transfer 

processes are described by the effective thermal dispersion (Deff) which illustrates the relative 

contribution of both processes to the losses, following: 

 

𝐷𝑒𝑓𝑓 =
𝐾𝑇𝑎𝑞

𝜃𝑐𝑤
+ 𝛼

𝑣

𝜃
          (9) 

 

where the first term represents the conduction, which depends on the volumetric heat capacity 

(cw) of water and the thermal conductivity (KTaq) and porosity (n) of the aquifer material. The 

second term of Equation 9 represents the mechanical dispersion which depends on the porosity, 

groundwater flow velocity and dispersivity (𝛼) coefficient of the aquifer.  The dispersion to top 

and bottom of the thermal stored body is negligible due to the lack of groundwater flow for the 

aquifer thermal energy storage wells that fully penetrate a confined aquifer.  

 

 Analytical evaluation of thermal recovery for ATES systems 

 

Both conduction and dispersion losses occur at the boundary of the stored thermal cylinder. As 

the equation (9) is evaluated near the well it can be deduced that dispersion dominates the 

conduction term near the well, where groundwater flow velocity of the infiltrated water is 

relatively high. On the other hand, the effects of dispersion decreases farther away from the 

well.  Bloemendal and Hartog [17] presented the dominating heat loss process using the aquifer 

parameters given in their study. They deduced at which distance from the well the dominating 

type of heat loss mechanism will likely to occur changing from dispersion to conduction as 

illustrated in Figure 1. It is understood from the figure that even assuming a relatively high 

dispersivity of 5 m, beyond 10% of allowed storage volume infiltration, conduction is 

dominating in the dispersivity equation, indicating that at full storage capacity conduction 

losses will be dominating. Moreover, in the same study it is stated that, screen lengths in utility 
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sector are generally designed far from optimal length to minimize conduction losses as most of 

the applied ATES systems have L/Rth value less than 1. However, Doughty et al. [8] found a 

flat optimum for L/Rth value based on the moment of deflection of the L/Rth curve given in their 

study showing that screen lengths used in Dutch sector are relatively short [17]. 

 

 

Figure 1. Radial distance at which the radial flow velocities where conduction and dispersion 

heat losses occur in an ATES well [17]. 

 

The orientation of ATES wells with respect to the ambient flow direction is another recovery 

efficiency criterion for effective ATES systems. Cold and warm well doublets should be 

oriented perpendicular to the flow direction to minimize the heat losses due to ambient 

groundwater. Moreover, high ambient groundwater flow negatively affects the recovery 

efficiency of ATES systems. Optimal L/Rth ratio considering different groundwater flow 

velocity levels was determined by using the MODFLOW/MT3DMS coupled transport code 

[17]. A geohydrological MODFLOW [7] model coupled to the transport code MT3DMS [8, 9] 

are the most widespread programs to face environmental problems, to forecast quantity and 

quality impacts on groundwater resources and for simulating the ambient groundwater flow and 

heat transport under various ATES conditions. These model codes use finite difference method 

to solve the groundwater and heat transport equations for evaluating the combined effect of the 

heat transfer mechanisms on recovery efficiency since the heat losses due to conduction, 

dispersion and advection occur simultaneously in an ATES system. This allows for simulation 

of infiltration and extraction of groundwater and the temperature distribution of groundwater 

as was performed in previous ATES studies [18, 19, 7, 20]. In the aforementioned study [17] 
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the average and the standard deviation of the optimal L/Rth values were calculated and plotted 

in Fig. 2. The numerical analysis reveals that this ratio should decrease with increasing ambient 

groundwater flow velocities. 

 

 

 

 

Figure 2. The effect of groundwater velocity on the filter length over thermal radius ratio  

 

 

4. CONCLUSION 

 

Aquifer thermal energy storage (ATES) systems, one of the underground thermal energy 

storage alternatives, have gained important attention due to its large-scale and long-term 

thermal energy storage potential. The transfer of thermal energy is carried out by extracting 

groundwater from the aquifer and by reinjecting it at a modified temperature into a separate 

well nearby. In this study a brief summary of the subsurface heat transfer theory considering 

heat recovery in ATES systems was explained. Loss of heat due to convection by ambient 

groundwater flow, and heat loss mechanism due to dispersion and conduction was described 

analytically. Analytical evaluation of thermal recovery for ATES systems illustrated that as the 

infiltrated volume of the utilized groundwater was increased from 10% to 100%, the dominating 

type of heat loss mechanism changed from dispersion to conduction. Besides, it is 

recommended that the optimal design value for the ratio of well screen length over thermal 

radius (L/Rth) should have a flat optimum between a value of 1 and 4 to decrease the thermal 

energy losses and this ratio should decrease with increasing ambient groundwater flow 

velocities. 
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Ayak Bileği Esnekliğinin Dinamik Denge ve Kuvvet Üzerine Etkisi 

 

İnci KESİLMİŞ1 

Manolya AKIN2 

Özet 

Bu araştırmanın amacı 12-14 yaş grubu çocuklarda ayak bileği dorsi-plantar fleksiyon 

esnekliğinin kuvvet ve dinamik denge üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya 30 bayan 

30 erkek olmak üzere 60 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada plantar fleksiyon 

dorsifleksiyon kas kuvveti, çift-sağ-sol ayak dinamik denge ve plantar dorsi fleksiyon hareket 

açısı ölçülmüştür. İstatistiksel işlemlerde dağılım normal olmadığı için korelasyon analizlerinde 

spearman korelasyon katsayısı kullanılmış, cinsiyete bağlı karşılaştırma analizlerinde mann 

whitney u analizi kullanılmıştır. Sağ ayak dorsifleksiyon ile sağ ayak dinamik denge (r=-.355), 

sol ayak dinamik denge (r=,276), ve çift ayak antero posterior salınım (r=,287) arasındaki ilişki 

anlamlıdır. Sol ayak dorsifleksiyon ile sağ ayak dinamik denge (r=-.317), sol ayak dinamik 

denge (r=-,363), ve çift ayak antero posterior salınım (r=,297) arasındaki ilişki anlamlıdır 

(p<.05). Sağ plantar fleksiyon ile sağ ayak dinamik denge (r=,318), sol ayak dinamik denge 

(r=,306) arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca sol ayak plantar 

fleksiyon ile sağ ayak dinamik denge (r=,274) ve sol ayak dinamik denge (r=,326) arasındaki 

ilişkide anlamlıdır (p<.05). Cinsiyete bağlı karşılaştırmalarda ise sağ ve sol dorsifleksiyon 

açıları arasındaki fark bayan katılımcılar lehine anlamlı bulunurken, sol plantar fleksiyon açısı 

arasındaki fark erkek katılımcılar lehinedir. Sağ Fleksiyon Peak kuvveti dışındaki bütün kuvvet 

değişkenleri arasında cinsiyete bağlı farklılıklar istatistiksel olarak erkekler lehine anlamlı 

bulunmuştur (p<.05). Esneklik değerlerinde ise sağ-sol plantar fleksiyon hareket açısı bayan 

katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunurken sol dorsifleksiyon erkekler lehine 

anlamlı bulunmuştur (p<.05). Korelasyon analizlerinde cinsiyete bağlı herhangi bir ilişki 

gözlenmemiştir. Antrenmandan bağımsız olarak sedanter bireylerde de ayak bileği esnekliğinin 

dengeyi sağlamada önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Dolayısı ile günlük aktiviteler için 

çok önemli olan denge yeteneğine katkı sağladığından dolayı ayak bileği esnekliğinin 

geliştirilmesine yönelik hareketlerin yapılması önerilebilir. Kadın ve erkeklerin yürüyüş 
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kinematiği birbirinden farklıdır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla kalkaneal eversiyon ve 

ön ayak varus gözlenmektedir. Dolayısıyla bayan katılımcılarda gözlenen plantar fleksiyon açı 

farklılıkları bu sebepten kaynaklanabilir.  

Anahtar Sözcükler: Plantar Fleksiyon, Dorsifleksiyon, Plantar Fleksiyon Kuvveti, 

Dorsifleksiyon Kuvveti, Dinamik Denge.  

 

Abstract 

The Effect of Ankle Flexibility on Strength and Dynamic Balance 

The aim of this study was to investigate the effect of plantar-dorsiflexion range of motion on 

strength and dynamic balance in 12-14 age group children. The study included 30 females of 

30 males totally 60 children participated as volunteers. The strength was measured for the 

quadriceps, hamstring, plantar flexion and dorsiflexion muscles group with the LaFayette 

digital hand dynamometer. Dynamic balance was measured by using Prokin Tecnobody for 

bipedal, right-left foot for 30sec. The flexibility measured by Patterson Medical, Sammons 

Preston, Six-Piece Goniometer Set was used. In the statistical analysis, spearman correlation 

coefficient was used for correlation analysis, and mann whitney u analysis was used in gender-

based comparison analysis. The correlation between right dorsiflexion and right dynamic 

balance (r = -.355), left dynamic balance (r = -,276), and bipedal anterior posterior sway (r 

=.287) were significant. The correlation between left dorsiflexion and right dynamic balance (r 

= -.317), left dynamic balance (r = -,363), and bipedal antero posterior sway (r =.297) were 

significant (p<.05). The correlation between right plantar flexion and right dynamic balance (r 

= 318) and left foot dynamic balance (r =.306) was statistically significant. Furthermore, the 

correlation between left plantar flexion and right dynamic balance (r =.274) and left dynamic 

balance (r =.326) were significant (p <.05). The difference between right and left dorsiflexion 

angles is significant in favor of female participants, while the difference between left plantar 

flexion angle is in favor of male participants. Gender-related differences were found to be 

statistically significant in favor of males (P <.05) except right flexion peak. On the other hand, 

the right-left plantar flexion range was found to be statistically significant in favor of the female 

participants, while left dorsiflexion was significant in favor of males (p <.05). In the correlation 

analyzes, no gender related relationship was observed. It can said that ankle range of motion 

has an important role in balance of sedentary individuals regardless of the training. Therefore, 

it is advisable to develop the ankle range of motion as it contributes to the balance ability, which 
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is very important for daily activities. Walking kinematic of males and females is different. 

Females have more calcaneal eversion and anterior foot varus than males. Therefore, plantar 

flexion angle differences observed in female participants may be caused by this reason.  

Key Words: Plantar Flexion, Dorsiflexion, Plantar Flexion Strength, Dorsiflexion Strength, 

Dynamic Balance.   

 

GİRİŞ  

 Koordinatif becerilerin temelinde denge yeteneği yer almaktadır. Denge, hareket 

becerisinin gelişimi açısından önemli iken hareket esnasında meydana gelebilecek sakatlanma 

ve yaralanmalara karşı da önleyicidir. Denge yeteneği maksimum sabitlik veya minimum yolla 

destek tabanı üzerinde vücudun ağırlık merkezini koruma yeteneği olarak tanımlanabilir 

(Emery, 2003). Bu yeteneğin sergilenmesi proprioseptif duyu algısının yanı sıra ayak bilekleri, 

diz eklemi ve kalçanın hareketi ile gerçekleşir ve ağırlık merkezi veya destek tabanı 

bozulduğunda veya düzeltici hareketler pürüzsüz ve koordine bir biçimde yürütülmediğinde 

bozulabilir (Diener ve Dichgans, 1988). Lokomotor dengenin korunması daha karmaşık bir 

görevdir. Çünkü vücudun ileri itilmesi ve vücudun yanal stabilitesinin korunması ihtiyacı 

arasında bir uzlaşma sağlanmasını gerektirir (Winter, 1990). Denge ya da postural kontrol 

günlük yaşam aktiviteleri için de önemlidir. Denge aynı zamanda sabit durumun devam 

edilmesinden ardışık yapılan hareketlerinin sonuna kadar geniş bir şekilde hareketlerin 

yapılmasına izin verir (Rombaut ve ark., 2011). Ayak bileği ve ayak eklemleri, vücut ağırlığının 

taşınması sırasında hareketli pivot noktalardır. Bu eklemlerin bütün düzlemlerdeki hareketleri, 

gravite merkezindeki minimal yer değiştirmeye uyum sağlamak zorundadır (Oatis, 1988). 

Gövdenin dik duruş pozisyonu için ayağın kemik ve eklemleri destek yüzeyi sağlar; düz 

olmayan veya hareketli zeminlere adapte olur ve şok emici özelliği vardır. Bu nedenle dengeli 

duruş pozisyonu ayak ve ayak bileği kompleksinin fonksiyonlarına bağlıdır (Norkin ve ark. 

1992). Plantar fleksiyon, ayağı ayak bileği ekleminden ayak sırtına, bacağın ön yüzünden 

uzaklaşacak şekilde arkaya doğru bükme hareketidir. Dorsifleksiyon, ayak sırtını, tibia ön 

yüzüne yaklaştırma hareketi; ayağı, ayak bileği ekleminden bacağa yaklaşacak şekilde yukarıya 

doğru bükme hareketidir. Ek olarak, dinamik denge karmaşıktır ve alt ekstremite kuvvetindeki 

bozukluklarla da sınırlandırılabilir (Leavey ve ark., 2010). Bu bilgilerden hareketle; bu 

araştırmanın amacı 12-14 yaş grubu çocuklarda ayak bileği dorsi-plantar fleksiyon esnekliğinin 

dinamik denge ve kuvvet üzerine etkisinin araştırılmasıdır. 
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METOD 

Katılımcılar 

Araştırmaya herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan ve beden eğitimi dersleri dışında 

herhangi bir sportif aktiviteye katılmayan 12-14 yaş arasında 30 bayan 30 erkek olmak üzere 

60 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma öncesinde katılımcılara Helsinki kriterlerine göre 

hazırlanmış olan ‘Bilgilendirilmiş Olur Alma Formu’ imzalatılmıştır. 

 

Dinamik Denge Ölçümü 

Dinamik denge ölçümleri Prokin Tecnobody dinamik denge ölçüm düzeneği kullanılarak çift 

ayak, sağ-sol ayak için 30sn süresince ölçülmüştür. Dinamik denge ölçümleri için düzenek 

bilgisayara bağlanır, alete özel yazılım kullanılarak katılımcı bilgisayar ekranında görüntülenen 

daire şeklinin içerisinde dengede durmaya çalışır. Araştırmamızda aletin “easy” başlığı 

kullanılmıştır. Katılımcı denge aletinin üzerine çıkıp dengesini sağladıktan sonra teste başlanır. 

Katılımcı denge aletinden test bitmeden inerse test tekrarlanır. 30 sn sonunda alet ölçümü yapar 

ve gezinme uzunluğunu verir. Her bir katılımcının çift ayak, sağ ayak ve sol ayakları için üç 

uygulama yapılır ve en iyi uygulama değerlendirmeye alınarak istatistiksel analizler için 

kullanılır. 

Kuvvet Ölçümleri 

LaFayette marka dijital el dinamometresi ile plantar fleksiyon ve dorsi fleksiyon kas kuvveti 

ölçülmüştür. Lafayette marka dijital el dinamometresi dijital göstergeli LCD ekranı olan 3 adet 

kolay değiştirilebilir başlığa sahip taşınabilir bir alettir. Cihaz Pik güç, pik güce ulaşma süresi, 

toplam test süresi ve ortalama kuvvet gibi verileri kg Newton ve libre cinsinden 

verebilmektedir. 

Esneklik Ölçümleri 

Bir eklemin hareket açıklığını değerlendiren olağan yol, segmentin başlangıç konumundan 

maksimum hareketinin sonundaki konumuna kadar olan derecenin belirlenmesidir. 

Fleksiyonun ölçüm yolu da bu şekilde olmalıdır (Palmierive ark. 2002). Araştırmamızdaki 

esneklik ölçümleri Patterson Medical, Sammons Preston, SixPiece Goniometer Set kullanılarak 

aktif ölçüm şeklinde yapılmıştır. Katılımcı muayene masasında oturur pozisyonda iken ayağın 

90°’lik pozisyonu sıfır noktası olarak kabul edilmiştir.  Gonyometrenin ekseni fibulanın 
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uzunlamasına eksenine paralel olacak şekilde lateral malleolusun üzerine yerleştirilmiştir. 

Dorsifleksiyon hareket açısını belirlemek için katılımcıdan ayağını kendisine doğru çekmesi ve 

plantar fleksiyon hareket açısını belirlemek için katılımcıdan ayağını uzatması istenmiştir.  

İstatistiksel Analizler 

İstatistiksel işlemlerde dağılım normal olmadığı için korelasyon analizlerinde Spearman 

Korelasyon Katsayısı kullanılmış, cinsiyete bağlı karşılaştırma analizlerinde Mann Whitney U 

analizi kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Tablo 1. Cinsiyete göre kuvvet ve esneklik değişkenlerinin analiz sonuçları 

 Cinsiyet A.Ort SS 

Mann 

Whitney U Z p 

Sağ PF 

Peak 

Bayan 18.59 9.59 
289 

-

2.381 
0.017 

Erkek 24.77 10.53 

Sol PF 

Peak 

Bayan 18.39 9.82 
272 

-

2.632 
0.008 

Erkek 24.95 10.31 

Sağ DF 

Peak 

Bayan 19.11 8.16 
352.5 

-

1.442 
0.149 

Erkek 23.09 9.70 

Sol DF 

Peak 

Bayan 19.95 8.93 
365 

-

1.257 
0.209 

Erkek 22.92 9.45 

Sağ PF 
Bayan 128.03 10.95 

141 
-

4.608 
.000 

Erkek 113.57 15.43 

Sol PF 
Bayan 133.10 15.27 

144 
-

4.536 
.000 

Erkek 114.01 17.12 

Sağ DF 
Bayan 72.97 4.51 

442 -0.12 0.905 
Erkek 72.57 7.52 

Sol DF 
Bayan 75.77 5.93 

312.5 
-

2.101 
0.036 

Erkek 72.70 6.07 

                         Not:PF= Plantar Fleksiyon, DF: Dorsi Fleksiyon 
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Sağ ve Sol Plantar Fleksiyon Peak kuvvet değişkenleri arasında cinsiyete bağlı farklılıklar 

istatistiksel olarak erkekler lehine anlamlı bulunmuştur (p<.05). Sağ ve Sol Dorsifleksiyon Peak 

kuvveti değişkenleri arasında cinsiyete bağlı farklılık gözlenmemiştir. Esneklik değerlerinde 

ise sağ-sol plantar fleksiyon hareket açısı bayan katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı 

bulunurken sol dorsifleksiyon erkekler lehine anlamlı bulunmuştur (p<.05) (Tablo 1).  

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Dinamik Dengenin Karşılaştırılması 

 Cinsiyet Mean SD Mann Whitney 

U 

Z p 

Çift PL Bayan 433,39 115,37 399 -,754 .451 

Erkek 406,78 121,88 

Sağ PL Bayan 439,59 143,73 550 1,478 .139 

Erkek 511,35 182,07 

Sol PL Bayan 408,12 159,59 563 1.671 ,095 

Erkek 509,98 242,70 

Çift 

MECAP 

Bayan -0,18 1,98 243.5 -

3.053 

.002 

Erkek -1,60 2,10 

Sağ 

MECAP 

Bayan -0,21 2,16 349.5 -

1.486 

.137 

Erkek -0,77 1,68 

Sol 

MECAP 

Bayan 0,18 1,44 283 -

2.469 

.014 

Erkek -0,53 1,57 

 

Tablo 3. Tüm Grubun Esneklik ve Kuvvet Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Sağ 

dorsifleksiyon 

Sol 

dorsifleksiyon 

Sağ plantar 

fleksiyon 

Sol plantar 

fleksiyon 

Sağ PF 

Peak 

-0,107 -0,091 0,194 0,029 

Sol PF Peak -0,114 -0,106 0,198 0,029 

Sağ DF 

Peak 

-0,081 -0,119 -0,01 -0,091 

Sol DF 

Peak 

-0,065 -0,049 0,031 0,054 
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Tüm grubun esneklik ve kuvvet değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

gözlenmemiştir. 

 

Tablo 4. Esneklik ve Dinamik Denge Korelasyon Analizi Sonuçları 

 SAĞDF SOLDF SAĞPF SOLPF ÇDD SAĞDD SOLDD 

ÇİFT 

MECAP 

SAĞ 

MECAP 

SOL 

MECAP 

SAĞDF 1          

SOLDF ,852(**) 1         

SAĞPF -0,034 -0,143 1        

SOLPF ,291(*) 0,201 ,439(**) 1       

ÇDD -0,174 -0,128 0,133 0,105 1      

SAĞDD -,355(**) -,317(*) ,318(*) ,274(*) ,512(**) 1     

SOLDD -,276(*) -,363(**) ,306(*) ,326(*) ,406(**) ,771(**) 1    

ÇMECAP ,287(*) ,297(*) -0,21 -0,047 0,186 -0,042 -0,18 1   

SAĞMECAP 0,011 0,064 0,061 -0,025 0,088 0,173 0,015 ,438(**) 1  

SOLMECAP 0,196 0,212 0,01 0,183 0,188 0,048 0,107 ,295(*) ,339(**) 1 

DF= Dorsifleksiyon, PF= Plantar fleksiyon, DD= Dinamik denge, MECAP= Antero-posterior 

salınım 

Esneklik ve dinamik denge korelasyon analizi sonuçlarına göre; sağ dinamik denge ile sağ ve 

sol dorsifleksiyon arasında negatif yönlü zayıf ilişki gözlenmiştir. Yine dinamik denge ile sağ 

plantar fleksiyon ve sol plantar fleksiyon arasında pozitif yönlü zayıf korelasyon gözlenmiştir. 

Sol dinamik denge ile sağ dorsifleksiyon ve sol dorsifleksiyon arasında negatif yönlü zayıf 

korelasyon gözlenmiştir. Sol dinamik denge ile sağ plantar fleksiyon ve sol plantar fleksiyon 

arasında pozitif yönlü zayıf korelasyon gözlenmiştir. Çift ayak antero-posterior salınım ile sağ 

ve sol dorsifleksiyon arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü korelasyon gözlenmiştir (Tablo 4). 

 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Esneklik ve Kuvvet Korelasyon Analiz Sonuçları 

Cinsiyet  Değişkenler Sağ  

DF 

Sol  

DF 

Sağ  

PF 

Sol  

PF 

Bayan Sağ Plantarfleksiyon 

Peak 

-

0,239 

-

0,089 

0,064 -

0,146 

Sol Plantarfleksiyon 

Peak 

-

0,208 

-

0,044 

0,05 -0,11 
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Sağ Dorsifleksiyon 

Peak 

-0,34 -

0,283 

-

0,069 

-

0,217 

Sol Dorsifleksiyon 

Peak 

-

0,176 

-

0,033 

-

0,059 

0,009 

Erkek Sağ Plantarfleksiyon 

Peak 

0,35 0,202 0,275 0,308 

Sol Plantarfleksiyon 

Peak 

0,308 0,143 0,275 0,277 

Sağ Dorsifleksiyon 

Peak 

0,248 0,101 0,044 0,065 

Sol Dorsifleksiyon 

Peak 

0,19 0,075 0,088 0,127 

 

Cinsiyete göre ayrıldığında esneklik ve kuvvet arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

gözlenmemiştir (Tablo 5).  

 

Tablo 6. Cinsiyete Göre Esneklik ve Dinamik Denge Korelasyon Analiz Sonuçları 

Cinsiyet Değişkenler SağPF SolPF SağDF SolDF 

Bayan Çift PL -0,204 -

0,095 

0,36 0,174 

Sağ PL -0,186 -

0,332 

,379* ,451* 

Sol PL -0,073 -

,478** 

0,228 ,374* 

Çift 

MECAP 

0,003 -

0,028 

0,076 0,072 

Sağ 

MECAP 

-0,078 -

0,242 

,379* 0,001 

Sol MECAP -0,243 -

0,237 

0,185 0,182 

Erkek Çift PL -0,312 -,368* -0,018 -0,011 

Sağ PL -0,331 -

0,082 

0,234 0,193 

Sol PL -0,334 -

0,161 

0,269 ,400* 
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Çift 

MECAP 

0,023 0,08 -,401* -

,485** 

Sağ 

MECAP 

-0,311 0,105 -0,169 -0,242 

Sol MECAP 0,057 0,214 -0,151 -0,016 

 

Cinsiyete göre ayrıldığında esneklik ve dinamik denge arasında bayan katılımcılarda sağ 

dinamik denge ile sağ dorsifleksiyon ve sol dorsifleksiyon arasında pozitif yönlü korelasyon 

gözlenmiştir. Esneklik ve dinamik denge arasında bayan katılımcılarda sol dinamik denge ile 

sol dorsfleksiyon arasında pozitif yönlü korelasyon gözlenmiştir. Erkek katılımcılarda ise çift 

ayak dinamik denge ile sol plantar fleksiyon arasında negatif yönlü korelasyon gözlenmiştir. 

Yine erkek katılımcılarda çift ayak antero-posterior salınım ile sağ ve sol dorsifleksiyon 

arasında negatif yönlü korelasyon gözlenmiştir (Tablo 6).  

 

TARTIŞMA 

Ayak bileği hareket açıklığı, güvenli bir şekilde yürütülen (örneğin yürüme, merdivenden 

çıkma, sandalyeye çıkma gibi) birçok işlevsel harekete önemli bir katkıda bulunmakta ve ayrıca 

postüral stabilitenin sürekliliğinin korunmasını sağlamaktadır (Nitz ve Low, 2004).  Ayrıca 

denge, propriyosepsiyon ve alt ekstremitedeki kas kuvveti önemli faktörlerdir. Denge 

gerektiren yürüme ve ayakta durma gibi basit hareketlerde dahi ayak bileği eklemi çok önemli 

bir rol oynamaktadır (Gaur ve Ashutosh, 2014). Araştırmamız ile benzer şekilde; Suryavanshi, 

Kumar, Kulkarni, Patel (2015), genç normal bireylerde ayak bileği dorsifleksiyon hareket 

açıklığının dinamik denge ile ilişkisini araştırmak için bir çalışma yürütmüştür. Anterior-

posterolateral doğrultuda dorsifleksiyon hareket açıklığı ile yıldız dengesi testi arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki bulmuşlardır. Sepic ve ark. (2009) ayak bileğinin hareket açısını 

değerlendirdikleri çalışmada plantar fleksiyon hareket açısında cinsiyete bağlı farklılıklar 

olduğunu rapor etmişlerdir. Bu bulgular araştırmamızı destekler niteliktedir. Jain ve Rathod 

(2015) yaptıkları çalışmada ayak bileği hareket açıklığında ki azalmaların denge 

fonksiyonlarında ve dengenin korunumun da azalma ile sonuçlanabileceğini bildirmişlerdir. 

Araştırmamızda esneklik ile kuvvet değişkenleri arasında herhangi bir korelasyon 

gözlenmemiştir. Ancak; Guillen ve ark. (2017) plantar-dorsifleksiyon hareket açısı ile ayak 

bileği kuvveti arasındaki ilişkiyi belirlemek için yaptıkları çalışmada ayak bileği dorsiflexor 

kuvveti ile dorsifleksiyon hareket aralığı arasında orta düzeyde bir korelasyon rapor edilmiştir. 
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Guillen ve ark. (2017) araştırmalarını 21 yaş katılımcılar ile gerçekleştirmiştir. Sporcular 

üzerinde yapılan çalışmalarda; Rein ve arkadaşları (2011) profesyonel dansçıların plantar 

fleksiyon hareket açısının amatör dansçılar ve kontrol grubuna kıyasla belirgin şekilde fazla 

olduğu ve onlardan daha iyi bir postürel kontrol sağladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Yüzücüler 

üzerinde yapılan bir çalışmada dinamik denge yeteneği ile plantar fleksiyon ve dorsifleksiyon 

hareket açısı arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (Akın ve ark., 2017). Araştırmamızda her 

iki ayağın plantar fleksiyon hareket açısı bayan katılımcılar lehine iken sol ayak dorsifleksiyon 

hareket açısı erkek katılımcıların lehinedir. Kadın ve erkeklerin yürüyüş kinematiği birbirinden 

farklıdır (Lundberg ve ark., 1989). Kadınlarda erkeklere göre daha fazla kalkaneal eversiyon 

ve ön ayak varus gözlenmektedir (Putti ve ark., 2010). Dolayısıyla bayan katılımcılarda 

gözlenen plantar fleksiyon açı farklılıkları bu sebepten kaynaklanabilir. Antrenmandan 

bağımsız olarak sedanter bireylerde de ayak bileği esnekliğinin dengeyi sağlamada önemli bir 

role sahip olduğu söylenebilir. Dolayısı ile günlük aktiviteler için çok önemli olan denge 

yeteneğine katkı sağladığından dolayı ayak bileği esnekliğinin geliştirilmesine yönelik 

hareketlerin yapılması önerilebilir.  
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UV-C UYGULAMASININ ‘VEZİR’TURP KALİTESİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 

Ayşe Tülin ÖZ11  

Büşra ERYOL 

 

ÖZET 

‘Vezir’ turp çeşidine ait turp örnekleri hasat edildikten sonra az işlenmiş ürün olarak hasat 

sonrası farklı sürelerde 260 nm dalga boyunda Ultraviyole-C (UV-C) ışınlama uygulanmasının 

turp raf ömrü kalitesine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. UV-C uygulamasından sonra az 

işlenmiş turplar  yapılan uygulamaların az işlenmiş turp örneklerinde fiziksel ve mikrobiyolojik 

kaliteye etkilerini belirlemek amacı ile 3 gün aralıklarla 9 günlük muhafaza süresince analiz 

yapılmıştır. Yapılan mikrobiyolojik analiz sonuçlarına ve göre UV-C uygulamasının toplam 

bakteri ve toplam maya küf gelişimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Etilen üretim hızı 

depolama sonunda ölçülemeyecek düzeyde az olmasına rağmen muhafaza başlangıcında 

kontrol grubu etilen üretimi hızı UV-C uygulanan örneklerde kontrole göre oldukça düşük 

olduğu belirlenmiştir ve özellikle UV-C uygulaması +a renk değerini koruduğu ve muhafaza 

sonunda UV-C uygulamasının turp +a renk parçalanmasını engellediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: UV-C, az işlenmiş, tekstür, renk, ‘Vezir’ turp, etilen, turp 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was evaluated the effect of Ultraviolet-C (UV-C) irradiation at 260 nm 

wavelengths on the quality of ‘Vezir' radish shelf life and quality  use after the production of 

radishes of ‘Vezir's radish and at least product before the processed product. After the 

application of UV-C, the radishes processed in polypropylene containers were there for 9 days 

at 0 ° C at 90% relative humidity conditions. Radish samples are applied to the effects of 

physical and microbiological quality of the application is analyzed with targeted 3-day 

intervals. Structured microbiological analysis results and UV-C application of total bacteria and 

total yeast. Setting up a control panel in some areas in your asset where ethylene production 

rate storage time cannot be measured is where the ethylene production rate is relatively low 
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compared to control in the UV-C plan samples, and there is UV-C application + a color 

retention and where UV-C there is radish + a preventing color fragmentation.Key Words: UV-

C, fresh-cut, texture, color, Vezir, ethylene, radish 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde, taze sebzelerin vitamin, mineral ve diyet lifi bakımından zengin oluşu ayrıca, taze 

tüketildiğinde özellikle çeşitli hastalıkları önlemede ve tedavisinde faydalı olması nedeniyle 

günlük beslenmede tüketicilerin giderek artan bir önem vermesine sebep olmuştur (Jovanovi´c 

ve ark., 2016). Az işlenmiş sebzeler ile ilgili olarak bu sektörün gelişmesi tüketimin artması ile 

birlikte ürünlerin muhafazası ve pazarlanması ile ilgili olarak artan ilgi ve kimyasal koruyucu 

ve ısıl işlem uygulaması dışında az işlenmiş sebzeler için uygun olan mikrobiyal kaliteyi 

korumak için bu ürünlerin fizikokimyasal özellikleri ve beslenme değerini olumsuz 

etkilemeyen uygulamalara yönelik arayış artmaktadır (Jovanovi´c ve ark., 2016). Sebzelerin 

minumum işlenmesi, seçme, yıkama, soyma, dilimleme ve parçalama gibi işlemlerinden 

oluşması ve özellikle işleme sırasında kesilen bölgelerin kenarlarda hücreler ve membranlar, 

zarar görerek metabolik değişikliklere (biyokimyasal değişikliklere bağlı olarak artan solunum) 

ve gıda kalitesi üzerinde zararlı etkileri olan mikrobiyal bozulmalara neden olması, az işlenmiş 

ürünlerin genellikle tüm ürünlere göre daha kısa bir raf ömrüne sahip olması ve bu ürünlerin 

raf ömrünü uzatmak için yeni arayışlara sebep olmaktadır (Goyeneche ve ark., 2014). UV-C ışın 

uygulaması ısıl olmayan gıdaların yüzeylerinde oluşabilecek mikrobiyal bozulmayı azaltmak için 

kullanılan bir işleme tekniği olarak ürünlerdeki gıda kaynaklı patojenleri ortadan kaldırmak için 

kullanılan bir uygulamadır (Choi, ve ark., 2017). Bu çalışmada, UV-C ışık uygulamasının az 

işlenmiş ‘Vezir’ turp çeşidinin raf ömrüne ve kalitesine etkisinin belirlenmesi amacı ile 

yapılmıştır. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM  

  

2.1 Materyal  

Çalışmada 2019 hasat döneminde Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yetiştirilen üretici 

bahçesinden alınan ‘Vezir’ turp çeşidine ait turplar bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. 

 

2.2 Yöntem  
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2.2.1. Turp Örneklerinin Toplanması 

 

Denemede kullanılmak üzere ‘Vezir’ turp çeşidi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden 2019 hasat 

döneminde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan turplardan temin edilmiştir (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. 'Vezir’  turp örnekleri  

 

2.2.2. Hasat Sonrası UV-C Uygulaması 

 

'Vezir’ turplarına ait örnekler hasattan sonra muhafazaya uygun olanlar bütün halde iken steril 

saf su ile yıkandıktan sonra turp üzerindeki fazla su filitre kağıtları üzerinde oda sıcaklığında 

kuruması sağlandıktan sonra örnekler üç gruba ayrılmış ve turplar steril koşullar altında elle 

keskin bıçaklarla dilimlendikten hemen sonra üç farklı dozda az işlenmiş turp örnekleri UV-C 

uygulamasına tabi tutulmuştur. Kontrol grubu hiçbir UV-C uygulamaya tabi tutulmamış UV-C 

-kontrol 0-dk, (I), ikinci grup turplar örneklerine 5 dk-UV-C  (II), üçüncü gurup az işlenmiş 

‘Vezir’ turp örneklerine 15- dk-UV-C (III), 260 nm dalga boyunda UV-C uygulamasına tabi 

tutulmuştur (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Az işlenmiş turp örneklerine yapılan UV-C uygulaması 

 

2.2.3. Ambalajlama ve Depolama 
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Uygulamadan sonra az işlenmiş ‘Vezir’ turp örnekleri UV-C uygulamasından sonra 

polipropilen (250 g) kaplara konularak %90 nisbi nem koşullarında 0 °C sıcaklıkta 9 gün 

boyunca depolanmıştır (Şekil 3). Uygulamanın etkisini belirlemek amacı ile ‘Vezir’ turp 

örneklerinde fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerde kullanılan örnek sayısı her paralelde 10 turp 

olacak şekilde üç paralel olarak yapılmıştır. UV-C uygulaması yapılan turp örnekleri muhafaza 

süresince aşağıda verilen analizler muhafaza süresince yapılmıştır. 

 

 

Şekil 3.’Vezir’ turp örneklerinin UV-C uygulama sonrası polipropilen 

kaplarda ambalajlanması 

 

2.3. Muhafaza Süresince Yapılan Analizler 

 

2.3.1.Sertlik 

 

Az işlenmiş turp örneklerinde muhafaza süresince turp sertliğini ölçmek için CT3 model 

(Brookfield Engineering Labs Inc.,USA) tekstür cihazı kullanılmıştır. Bao ve ark., (2016), göre 

TA39 (TA General Probe KIT- Brookfield Engineering Labs Inc.) kullanılmıştır. Her bir turp 

örneğinde sertliği belirlemek için dilimlenmiş turpların iki farklı yerinden analize tabi 

tutulmuştur. Sonuçlar Newton (N) olarak ifade edilmiştir. 

 

2.3.2. Etilen Analizi 

Etilen Gaz Kromatografisi (Trace GC Ultra TermoSCIENTIFIC) FID detektör ve  (TG-624 

30m x 0.32mm x 1.80 um) kolon kullanılarak analiz edilmiştir (Öz ve Eriş, 2009). 

2.3.3. Renk Ölçümü  
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‘Vezir’ turp renginin belirlenmesinde Chroma Meter CR-400 (Konica Minolta, Tokyo, Japan) 

marka renk ölçer kullanılmıştır. Renk ölçümleri her bir turp örneği yüzeyinde iki farklı bölgede 

tekrarlanmıştır. Bu ölçümler de L* (parlaklık), a* (+kırmızı-yeşil), b* (+sarı-mavi) modunda 

ölçülmüştür (McGuire,1992).  

 

2.3.4. Mikrobiyolojik Analizler 

 

Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı toplam mezofilik aerobik bakteri sayısını belirlemek 

için (Anonim, 2001; Anonim, 2004). göre yapılmıştır. Toplam maya ve küf sayısının 

belirlenmesi amacıyla  (Anonim, 1989; Anonim, 2001) göre belirlenmiştir. 

 

2.3.5. İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizinde tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve ortalamaların karşılaştırılmasında 

da Duncan testi (P<0.05) kullanılmıştır. Değerlendirmeler IBM SPSS Statistics 21 (IBM, NY, 

USA) paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

3.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırmada bütün ‘Vezir’ turp çeşitlerine üç farklı dozda UV-C – 0- dk, kontrol  (I), 

ikinci grup turplar örneklerine 5-dk-UV-C (II), üçüncü gurup az işlenmiş ‘Vezir’ turp 

örneklerine 15-dk-UV-C (III), 260 nm dalga boyunda UV-C uygulamasına tabi tutulmuştur. 

Muhafaza süresi boyunca 0., 3., 6., 9. günlerde fiziksel, ve mikrobiyolojik analizler yapılarak 

elde edilen sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir. 

 

1.Turp Sertlik (N) Analizi 

Genellikle taze ürünlerin hasat edildikten sonra muhafazası süresince metabolik aktivitelerinin 

biyokimyasal değişimlerin devam etmesi taze sebzelerin önemli düzeyde su kaybetmesine ve 

ürünün pörsümesine sebep olmaktadır. Bununla birlikte ürünün gerek su kaybı ve gerekse depo 

maddelerinin biyokimyasal olaylarda kullanılması ile ve ürün yaşlılığın artması ile birlikte 

sertlik ve tekstür değişime uğrayarak azalmaya başlar. Taze ürünlerdeki tekstür değişimi 

özellikle hücre duvarlarındaki polisakkaritlerin çözünmesi ve ürünü tektürünün azalması ile 

ilişkilidir (Chong ve ark., 2015). Tekstür sadece ürünün görünüşünü değil aynı zamanda ürünün 

duyusal kalitesi üzerinde de önemlidir. Yapılan UV-C uygulaması ile başlangıçta kontrol grubu 
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turpların sertlik değeri 7,41 N; 5-dk-UV-C uygulanan turp örneklerinde 7,69 N; 15-dk UV-C 

uygulaması turp örneklerinde sertliğin 7,85 N olduğu belirlenmiştir. Depolama süresince 

önemli farklar gözlenmemiştir. Muhafaza süresi sonunda yüksek turp sertlik değeri 7,53 N 

değeri ile 15-dk-UV-C uygulamasının yapıldığı turp örneklerinde oldu belirlenmiştir (Şekil 4). 

 

 

Şekil 4. UV-C ‘ Vezir’ turp çeşidinin sertlik (Newton) üzerine etkisi,  

 

2. Turp Etilen Analizi 

Etilen özellikle klimakterik ürünlerde önemli olsa da klimakterik olmayan ürünlerde de hasat 

sonrası ürün kalitesi üzerinde ve diğer biyokimyasal reaksiyonların hızında önemli etkisine 

sahiptir. Hasat sonrası az işlenmiş kontrol vezir turp örneklerinde etilen üretim miktarı 0,543 

µl/kg/sa ile en yüksek değeri alırken 0,40 µl/kg/sa ile15-dk-UV-C uygulamasında ve en düşük 

etilen miktarı 0,23 µl/kg/sa 5-dk-UV-C uygulamasından elde edilmiştir. Muhafaza ilerledikçe etilen 

üretim miktarı ölçülemeyecek düzeyin altına düştüğü belirlenmiştir. Ancak muhafaza başlangıcında 

turplara yapılan 5-dk-UV-C uygulamanın etilen üretimini oldukça sınırlandırmıştır (Şekil 5).  

 

 

Şekil 5. UV-C‘ Vezir’ turp çeşidinin etilen miktarı değişimi üzerine etkisi  
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3. Turp Renk Ölçümü 

Renk değeri (L, a, b) taze ürünlerin pazarlanmasında önemli bir kalite parametresidir. Bu 

nedenle taze ürünlerin renk değişimini belirlemek amacı ile farklı renk indeksleri 

kullanılmaktadır. Taze turp örnekleri için depolama başlangıcında L parlaklık değeri kontrol 

grubu için UV-C uygulanan turp dilim L renk değeri 46,39 iken 5-dk-UV-C, 42,11 ve 15-dk-

UV-C uygulamasında L parlaklık değeri 46,75 olarak ölçülmüştür. L parlaklık renk değeri 

muhafaza sonunda kontrol grubu L(parlaklık) deperi UV-C uygulaması yapılanlara göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Şekil 6). 

 

 

Şekil 6. UV-C uygulamasının ‘Vezir’ turp çeşidinde L*(parlaklık) değeri 

üzerindeki etkisi 

 

‘Vezir’ turp çeşidinde +a kırmızı renk değeri turp dilimlerdeki kırmızı renkte meydana gelen 

değişimleri göstermektedir (Şekil 7). Muhafaza başında a+ kırmızı renk değeri 31,25 -24,5  

arasında bir değer alırken muhafaza süresince dilimlenmiş turpların +a değerinde düşüş 

meydana gelerek muhafaza sonunda sırası ile 14,88 ile en düşük + a değeri kontrol grubu 

örnekleri yapılan UV-C uygulamasının görülmüştür ki en düşük+a kırmızılık değeri kontrol 

grubunda, 18,53 ile 5 Dk-UV-C (20 j/cm2) ve en yüksek değer 20,21 ile 15 Dk-UV-C (50 j/cm2) 

uygulanan örneklerde ölçülmüştür. Yüksek dozda UV-C uygulamasının ‘Vezir’ turpların +a 

kırmızılık değeri değişimini olumlu yönde etkilediği ve ürün rengini daha uzun süre koruduğu 

belirlenmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 7.UV-C uygulamasını ‘Vezir’ turp çeşidinde a* değeri üzerindeki etkisi 

 

Muhafaza başlangıcında turp örneklerinde dilim yüzeyi b* renk değerleri kontrol örneklerinde 

2,32 iken 5-dk-UV-C uygulanan turplarında +b renk değeri 2,52 ve 15-dk-UV-C uygulanan 

örneklerde 2,4 olarak ölçülmüştür. b* değeri +sarı, renk değerini gösterir. ‘Vezir’ turp 

dilimlerinin +b değeri muhafaza süresi boyunca kontrol grubunda artış gözlenmiştir (Şekil 8). 

Muhafaza sonunda +b değeri değişimi uygulamalar arasında fark olmadığı belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 8:UV-C uygulamasının ‘Vezir’ turp çeşidinde b* değeri üzerine etkisi  
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turplarda 6,94 logkob/g ve en düşük toplam bakteri sayımı ise 6,48 logkob/g ile 15-dk-UV-C 

uygulamasında olduğu belirlenmiştir (Şekil 9).  

 

 

Şekil 9: UV-C uygulamasının ‘Vezir’ turp çeşidinin toplam aerobik 

bakteri değişimi (log/kob/g) üzerine etkisi  

 

 

Şekil 10. UV-C  uygulamasının ‘Vezir’ turp çeşidinin maya-küf değişimi 

(logkob/g) üzerine etkisi   
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örneklerde 6,84 logkob/g ve15-dk UV-C uygulanan örneklerinde 6,67 logkob/g en düşük maya-küf 

artışı sağlanmıştır ve UV-C 15-dk uygulanması ürünün direncini diğer uygulamalara göre daha 

uzun süre korumuştur (Şekil 10). 
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5.SONUÇ 

Dilimlenmiş ‘Vezir’  turp örneklerinden UV-C uygulamasının ısıl olmayan ve kalıntı bırakmayan yeni 

uygulamalar arasında uygulanabilirliğinin ve maliyetinin düşük olması ve taze ürünlerde önemli 

uygulanma alanı bulması birçok taze meyve sebzelerle az işlenmiş taze ürünlerde başarılı bulunması 

yaygınlığını arttırmaktadır. ‘Vezir’  turp üzerindeki etkileri incelenmiştir. UV-C uygulanan turplarında 

yapılan analizlerden sonra elde edilen verilere UV-C uygulamalarının etilen üretim hızını yavaşlatmada 

etkili  olduğu ve özellikle uygulamadan hemen sonra etilen üretim sınırlandırmış olduğu, turp 

mikrobiyal gelişimini sınırlı düzeyde de olsa  engellediği ve özellikle yüksek doz UV-C uygulamasının 

turp  +a değerini daha uzun süre  koruduğu belirlenmiştir. 
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İnşaat Sektörü Çalışanlarında Ergonomik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi 
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Özet 

İnşaat sektörü, Türkiye’de bulunan üretim sahalarını doğrudan ilgilendiren, ülkenin gelişmesine 

ve ülke ekonomisine kayda değer bir katkı sunan sektörlerden biridir. İnşaat sektörü, özellikle 

20’nci yüzyıl boyunca ilerlemiş teknolojik gelişmelerden sonra ciddi manada değişikliğe 

uğramıştır. 100-150 yıl kadar önce yapılması mümkün görünmeyen veya yapımı çok zaman 

alan yüksek yapılar, havalimanları, pistler, barajlar, endüstriyel fabrikalar, tesisler yapılır hale 

gelmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen makinaların ve inşaat araç gereç ve 

malzemelerinin inşaat sektöründe kullanımı sonucunda bu seviyeye ulaşılmıştır. Geçtiğimiz 

yüzyıl boyunca hayatın ve bilimin her yönünde yaşanan muazzam teknolojik gelişmeler, inşaat 

işkolunda ihtiyaç duyulan araç gereç ve malzemelerin farklılaşmasına ve gelişmesine, farklı 

şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler kendileri ile beraber meslek 

hastalıklarını da ortaya çıkartmıştır. Gerek kimyasal gerek biyolojik gerekse fiziksel 

tehlikelerden kaynaklı birçok hastalık baş göstermiş ve insan sağlığını etkilemeye başlamıştır. 

Gelişen teknoloji ile beraber ülkemizdeki inşaat sektörü de ortaya çıkan ihtiyaçları giderecek 

derecede gelişmiş ve işkolu olarak inşaat ön plana çıkmaya başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında 

çeşitli önemli projelere imza atılmasıyla beraber, inşaat sektörü, alt dallarıyla beraber 

ekonominin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, inşaat sektöründe 

meslek hastalıkları, iş ve işçi sağlığı ile iş ve işçi güvenliği hususları daha da önemli hale 

gelmiştir. Türkiye’nin, sosyal ekonomik ve kültürel olarak bütünleşme gayreti bulunan Avrupa 

Birliği, inşaat sektöründe meslek hastalıkları ve güvenlik konularında önemli kriterlere sahiptir. 

Özellikle yurt dışı inşaat faaliyetlerinde Türk inşaat firmaları çok fazla yer almaya başladığı 

için Avrupa standartlarına uymak zorunda kalmışlardır. Bunun yanında Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne girme çabalarının doğal sonucu olan uyum çalışmaları kapsamında, inşaat 
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sektörümüzdeki iş ve işçi güvenliği olumlu şekilde etkilenmektedir. Sektörde faaliyet gösteren 

birçok işçi ve çalışan, kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkilerden dolayı meslek hastalığına 

yakalanmaktadır. Bunun yanında iş esnasında ortaya çıkan tehlikeli durumlar sonucunda oluşan 

kazalarda yaralanmalar veya ölümler meydana gelmektedir. Yetersiz mevzuat, yetersiz denetim 

ve kontrol ile eğitim eksikliği gibi sebeplerden dolayı işçi sağlığı, iş ve işçi güvenliği 

hususlarında tatmin edici seviyeye ulaşılamadığında, bu durumdan ülke ekonomileri de 

olumsuz etkilenmektedir. İş ve işçi kazaları ile meslek hastalıkları sonucu, yetişmiş ve kaliteli 

işgücü kaybı yaşanmasından dolayı, güvenli çalışma koşullarının oluşturulması bakımından 

toplumsal duyarlılık, farkındalık ve bilinç de önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde 

inşaat sektöründe görülen meslek hastalıkları, işkolunun kendine has çalışma şartları, meydana 

gelen kaza ve olaylar araştırılmış, eksik olan hususlar tespit edilmiş ve alınması gereken 

önlemler ortaya konmuştur. Ayrıca inşaat sektöründe; kalıp işçiliği, duvar işçiliği, demir işçiliği 

gibi farklı aşamalarda, işe özgü belirlenen 21 farklı çalışma şekli üzerinde gözlemler 

gerçekleştirilmiş, REBA ve QEC yöntemleri ile değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu 

değerlendirmeler sonucunda, inşaat sektöründe bina inşaatında çalışılan her dal için risk düzeyi 

yüksek olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre inşaat sektöründeki tüm alanlarda, çalışan 

işçilerin kas iskelet sistemine zarar verildiği, el, kol, bilek, omuz, boyun, diz, bel ve sırt 

bölgelerinde sağlık sorunları meydana geldiği, uzun süre çalışan işçilerin tedavi görmek 

zorunda kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle çalışma koşullarında belli değişiklikler ve 

iyileştirmeler yapılması, kullanılan malzemelerin uygun hale getirilmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır.Çalışma hayatında her geçen gün sayıları artmakta olan kadınların, en az sosyal 

yaşamdaki rolleri kadar çalışma hayatındaki yerleri de oldukça önem taşımaktadır. Dünyada ve 

ülkemizde çalışma hayatında karşılaşılan iş kazaları ve ölümler, iş sağlığı ve güvenliği alanında 

yapılan çalışma ve uygulamalara yönelik farkındalığın oluşturulmasını önemli kılmıştır. Bu 

çalışmada, çalışma hayatına hızla giren ve dünyadaki çalışanların %40’ını oluşturan kadın 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalıkları, iş kazası geçirme oranları ve çalışma 

hayatındaki deneyimleri ele alınmıştır. Bunun için 21 maddeden oluşan bir ölçek, farklı 

sektörlerdeki 52’si kadın çalışan olmak üzere 88 çalışana uygulanmıştır. Elde edilen anket 

sonuçlarının istatistiksel analizi için IBM SPSS 20 programı kullanılarak frekans analizleri 

yapılmıştır. Frekans analizleri sonuçları, çalışan kadınların genç yetişkin olmalarına rağmen iş 

yerlerindeki deneyimleri ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalıklarının yüksek olduğunu 

göstermiştir. 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
146 

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Bina, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İşçi Sağlığı ve 

Güvenliği. 

 

Abstract 

Evaluation Of Ergonomic Risk Factors In Employees In Construction Sector  

The construction sector is one of the sectors that directly concern production sites in Turkey 

and make a significant contribution to the country's development and the country's economy. 

The construction industry has undergone a serious change especially after the advanced 

technological developments during the 20th century. High-rise buildings, airports, runways, 

dams, industrial plants and facilities have been constructed which cannot be done 100-150 years 

ago or which take a lot of time. As a result of the use of machinery and construction tools and 

materials produced in the construction sector, this level has been reached. The enormous 

technological developments in every aspect of life and science over the last century have led to 

the differentiation and development of the tools and materials needed in the construction 

business, and their use in different ways. These developments together with them also revealed 

occupational diseases. Many diseases caused by both chemical, biological and physical hazards 

have emerged and have started to affect human health. With the developing technology, the 

construction sector in our country has been developed to meet the needs and the construction 

has started to come to the fore. With the signing of various important projects both in Turkey 

and abroad, the construction sector has become the shining star of the economy with its sub-

branches. In line with these developments, occupational diseases, occupational health and work 

safety issues have become more important in the construction sector. Turkey's social, economic 

and cultural integration efforts with the European Union, on security matters and occupational 

diseases in the construction sector has important criteria. In particular, Turkish construction 

companies had to comply with European standards, as the Turkish construction companies 

began to take a large part in the construction activities abroad. Besides covered by corollary, 

harmonization of Turkey's efforts to join the European Union, construction occupational health 

and safety in our industry is affected in a positive way. Many workers in the sector are exposed 

to occupational diseases due to chemical, physical and biological effects. In addition, accidents 

occur as a result of dangerous situations that occur during work. Inadequate legislation, 

inadequate supervision and control due to lack of education due to reasons such as worker 

health, labor and labor safety issues can not be reached satisfactorily, this situation is affected 
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negatively from the country's economies. Social sensitivity, awareness and consciousness are 

important in terms of creating safe working conditions due to labor and workers accidents and 

occupational diseases. In this study, the occupational diseases in the construction sector, the 

specific working conditions of the business sector, the accidents and incidents that have 

occurred are investigated, the missing points are determined and measures to be taken are 

presented. Also in the construction industry; observations were made on 21 different types of 

work in different stages such as mold work, masonry, iron work, and evaluations were made 

with REBA and QEC methods. As a result of these evaluations, the risk level for each branch 

in the construction sector is determined to be high. According to these results, it has been 

understood that the musculoskeletal system is damaged in all areas of the construction sector 

and that health problems occur in the hands, arms, wrists, shoulders, neck, knees, waist and 

back, and long-term workers have to be treated. For this reason, it is concluded that certain 

changes and improvements are made in working conditions and the materials used should be 

made suitable. 

Keywords: Construction Sector, Building, Occupational Diseases, Occupational Accidents, 

Occupational Health and Safety. 

 

GİRİŞ 

Çalışma hayatının başlıca sorunlarından biri, inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları ile 

meslek hastalıklarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO), 

dünyadaki bütün ülkelerde yaptığı araştırmalar sonucunda, mesleğin gerektirdiklerinin 

yapılmasından kaynaklanan rahatsızlıklar ile iş kazaları sonucu oluşan ekonomik zararın 

dünyada bir yılda elde edilen gelirinin %5'ine ulaştığı görülmektedir [1]. 

İnşaat sektöründe meslek hastalıkları sonucu Türkiye’de çok sayıda kişi ölmektedir. Bilinenin 

aksine, inşaat çalışmaları sadece bina değil, ev, dükkân, iş sahaları, fabrika, sağlık tesisleri, 

yollar ve köprüler, havaalanları, tüneller, spor tesisleri, liman vb. her cins inşaat işlerinin 

yapılması, onarılması, değişiklik yapılması ve yıkılarak imha edilmesi işlemlerinin hepsidir. 

İnşaat işlerinde çalışanlar sıklıkla iş değiştirdikleri, devamlı aynı iş yerlerinde çalışmadıkları 

için çalışanlar ve yapılan iş bir takım zararlar görmektedir. Bunlar inşaat safhasının her alanında 

çalışmak, farklı işleri yapmak, farklı hareketlere maruz kalmaktır (Örn; demir bağlamak, kalıp 

çakmak, çatıda çalışmak vb.). Ülkemizde inşaat sektöründe çalışan işçiler, çalışma saatlerini 

artırmak zorunda ve daha önce tecrübe etmediği iş pozisyonlarında da yer almak durumunda 
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kalabilirler. İnşaat işçiliği, çalışılan yere, mevsime, saate göre değişen riskler barındırır. İnşaat 

işçileri, yalnızca kendi işinden değil, iş arkadaşları sebebiyle meydana gelen olumsuzlukların 

da etkisi altında kalır. Ayrıca, inşaat işçileri düşük ya da yüksek sıcaklıkta çalışma, stres, el, 

kol, boyun sorunları gibi ortak problemlerle yüzyüze gelir. Meslek hastalıkları ile ilgili 

konularda birçok çalışma ortaya konmuştur. Örneğin Kocabaş’ın yaptığı çalışmada, REBA 

analiz metoduna göre, inşaat işçilerinin iş yapma esnasındaki vücut pozisyonlarının, yaklaşık 

%17’sinin üçüncü kategori içinde, yaklaşık %7’sinin dördüncü kategori içinde yer aldığını 

saptamıştır [2].  

İş yerindeki fiziksel faktörler şu şekilde sıralanabilir [4]: 

1. Tekrarlanma ve faaliyetin süresi ve ağırlığı,  

2. İcra edilen faaliyetin zorluğu,  

3. Titreme ve sarsılma,  

4. Faaliyetin ısısı.  

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bu bilgilere dayanarak, bu araştırmada farklı pozisyon 

ve duruşlar ele alınmış ve bu durumlar sonucunda REBA ve QEC Yöntemleri uygulanmıştır. 

İnşaat Yapım Aşamaları, Tehlikeler ve Kazalar 

 

İnşaatta yapım işleri belli bir sıralama ve bazı dönemlerde birden fazla işin aynı anda devam 

etmesi şeklinde şekillenir. Bu aşamalar, temel kazı işlemi, kalıp çakılması, demir donatıların 

bağlanması, duvar işçiliği, elektrik ve sıhhi tesisat işlemleri, sıva, fayans-parke ve boya 

aşamasıdır. 

Bu çalışmada REBA ve QEC Yöntemleri kullanılarak inşaat sektörü çalışanlarında gözlem 

yapılarak risk faktörleri araştırılmıştır. 

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda risk ölçümlemesi “işyerlerinde var olan ya da 

dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 

faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendilmesi ve kontrol 

tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak belirlenmiştir [5]. 

Gerek yapılan işin ağırlığı gerekse uygulama aşamaları olarak inşaat sektörü İş Sağlığı ve 

Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12. maddesine göre çok tehlikeli sınıf 
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içerisinde yer almaktadır. Risklerin incelenmesi ve değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında değerlendirilmekte ve ortaya konan risklerin ortadan 

kaldırılması maksadıyla bir takım çözüm yolları göstermektedir  [6].  

Yasalarla sınırlamalar ve korumalar getiren durumlar bir yana risk analizi, oluşabilecek iş 

kazalarını veya meslek hastalıklarını önceden fark edip bunlarla alakalı önlemler alınması 

açışından oldukça önemlidir. 

 

Tablo 1 Bina İnşaatı Şantiyelerinden Uygulanan Risk Analiz Formu 

RİSK ANALİZ FORMU 

FAALİYET TEHLİKE RİSK OLASILIK ŞİDDET RİSK ÖNLEM 

İnşaatta 

Kullanılan 

Kalıpların 

Üretimi 

Çivi olan 

materyalle

r 

 

Bir işçinin 

çivi 

nedeniyle 

yaralanması 

2 3 6 

Kalıp üretimi 

esnasında kullanılan 

materyallerin, kalıp 

üretim işi bittikten 

sonra düzgün bir 

şekilde çivilerinden 

ayrılarak tasnif 

edilmesi. 

Demir ile 

İlgili Diğer 

Faaliyetler 

Demir 

Bağlama 

İşlemi 

Bir işçinin 

demir 

bağlama 

faaliyeti 

esnasında 

bağlama teli 

ile 

yaralanması 

3 3 9 

Demir işi ile 

ilgilenen işçinin bağ 

ile demirleri 

birleştirme 

esnasında, koruma 

maksatlı özel eldiven 

giymesi 

Boruların 

ve 

Demirlerin 

Tasnif 

Edilmesi 

Faaliyetleri  

Boruların 

ve 

Demirlerin 

bir yerden 

başka bir 

yere nakli 

Boruların ve 

Demirlerin 

bir yerden 

başka bir 

yere nakli 

esnasında 

civardaki 

kişilere 

çarpması 

2 4 8 

Boruların ve 

Demirlerin bir 

yerden başka bir yere 

nakli faaliyetinin 

emniyet tedbirlerine 

uyarak yapılması 

Kullanılan 

Materyalle

rin 

Hafif 

olmayan 

malzemele

rin dengeli 

olarak 

Düzenlenen 

materyalleri

n çalışanların 

2 4 8 
Düzenlenme 

bölgelerinin, olası bir 

yıkılma durumu da 
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Düzenlenm

esi 

düzenlene

memesi 

üzerine 

devrilmesi 

düşünülerek 

belirlenmesi 

Kullanılan 

Materyalle

rin 

Düzenlenm

esi 

Düzenlen

me 

bölgesinin 

faaliyet 

bölgesi 

dışarısında 

seçilmeme

si 

Düzenlenen 

materyalleri

n çalışanların 

üzerine 

devrilmesi 

2 4 8 

Düzenlenme 

bölgesinin faaliyet 

bölgesi dışarısında 

seçilmemesi 

Beton 

Üretilmesi 

döküm 

pompasını

n bom 

parçasının 

hareket 

etmesi 

Betonların 

dökümü 

esnasında 

bom 

parçasının 

çalışana 

vurması 

2 2 4 

Betonların 

dökülmesi esnasında 

çalışanların dikkatli 

davranarak bom 

vurmasının önüne 

geçmesi 

Betonların 

Döküm 

İşlemi 

beton 

pompası 

birleşim 

yerinden 

zarar 

görmesi 

Kırılan 

pompa 

sonucu, 

pompada 

bulunan 

betonun 

çalışanlara 

dökülmesi 

2 4 8 

Döküm işeminde 

kullanılan cihazların 

ve pompaların 

kontrol edilerek 

sağlam durumda 

bulundurulmasının 

sağlanması  

Spiral Gibi 

El ile 

Kullanılan 

Cihazlar 

Spiral 

kullanılma

sı 

esnasında 

uygun 

şartlarda 

taş seçimi 

Spiral 

kullanılması 

esnasında 

koruma 

maksatlı 

aletlerin 

kullanılmam

ası 

3 4 12 

Spiral kullanılması 

esnasında koruma 

maksatlın 

malzemelerin 

kullanılması, eğer 

spiral cihazında 

sorun varsa cihazın 

yerine sağlam bir 

cihaz konması 

Şaplama 

Faaliyeti 

Şaplama 

işlemi 

yapılan 

yerin 

kaygan 

olması 

Çalışanların 

korunma 

maksatlı 

malzemeleri 

uygun 

şekilde 

bulundurma

ması 

3 3 9 

Şaplama işlemi 

yapan çalışanlara 

koruyucu özellikli 

ayakkabı/bot temin 

edilmesi 
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Şaplama 

Faaliyeti 

Şaplama 

cihazının 

vibrasyon 

parçası 

Vibrasyon 4 4 16 

Şaplama işlemi 

yapan çalışanların 

değişiminin düzenli 

bir şekilde yapılması 

Şaplama 

Faaliyeti 

Şaplama 

faaliyeti 

esnasında 

bazı 

kimyasalla

rın 

eklenmesi 

Kimyasal 

maddelere 

temas etme 

2 4 8 

Kimyasal maddelere 

karşı alınacak 

önlemlerin 

bulunduğu formların 

çalışma yapılan 

bölgede bulunması 

ve çalışanların 

bilgilendirilmesi 

 

Risk analizi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun On ile Otuzuncu. Maddelerine 

göre oluşturulmuştur. Risk analizi ve risk değerlendirmesi yapılırken L-tipi (5x5) risk analiz 

matrisi kullanılmaktadır. Özellikle sebep sonuç kuramının değerlendirilmesi açısından 

faydalıdır. Kullanımı basit ve anlaşılır olması sebebi ile tercih edilir. Ancak karmaşık ve birden 

fazla değişken içeren işler için yeterli değildir. 

Tablo 2 Risk Derecelendirme Matrisi [7] 

 
ŞİDDET 

OLASILIK 

(İHTİMAL) 

 

 

1 (Çok 

Hafif 

Şiddette) 

 

 

2 (Hafif 

Şiddette

) 

 

 

3 (Orta 

Şiddette

) 

 

 

4 (Ciddi 

Şiddette

) 

 

 

5 (Çok Ciddi 

Şiddette) 

 

1 (Çok 

Küçük 

İhtimal) 

1 

 

Önemsiz 

Risk 

2 

 

Düşük 

Risk 

3 

 

Düşük 

Risk 

4 

 

Düşük 

Risk 

5 

 

Düşük Risk 

 

2 (Küçük 

İhtimal) 

2 

 

Düşük 

Risk 

4 

 

Düşük 

Risk 

6 

 

Düşük 

Risk 

8 

 

Orta 

Risk 

10 

 

Orta Risk 

 3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

 

Yüksek Risk 
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3 (Orta 

İhtimal 

Derecesi) 

Düşük 

Risk 

Düşük 

Risk 

Orta 

Risk 

Orta 

Risk 

 

4 (Yüksek 

İhtimal 

Derecesi) 

4 

 

Düşük 

Risk 

8 

 

Orta 

Risk 

12 

 

Orta 

Risk 

16 

 

Yüksek 

Risk 

20 

 

Yüksek Risk 

 

5 (Çok 

Yüksek 

İhtimal 

Derecesi) 

5 

 

Düşük 

Risk 

10 

 

Orta 

Risk 

15 

 

Yüksek 

Risk 

20 

 

Yüksek 

Risk 

25 

Kabul 

Edilemez 

Risk 

 

MATERYAL VE METOD 

Ergonomi tekniği, birçok bilimi ve bilgi sahalarını ergonomi amacına gitmek maksadıyla, 

disiplinlerarası usullere göre kullanır [16]. Ergonomide amaç; bedensel işgörenlerin maddi ve 

manevi yönden zarar uğratılmaması ve iyileştirilmesi maksadıyla iş ortamındaki çalışma şekil 

ve koşulların düzenlenmesi, en uygun çalışma şeklinin belirlenmesi ve hem sağlık hem de 

çalışma performansı açısından şartların uygunlaştırılmasıdır. 

Bu çalışmada öncelik gözlemleme sonrasında bilgi toplama, daha sonra risk değerlendirmesi 

yapma olarak şekillenecektir. Çalışmada Mersin’in Tarsus ilçesinde 7 farklı inşaat şantiyesinde 

ve 21 farklı inşaat çalışanı üzerinde yapılan gözlemler ele alınarak REBA ve QEC Yöntemleri 

üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. ILO araştırmalarına göre bu sektörde çalışanların % 

84.3’ü kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına maruz kalmaktadır. Yapılan diğer araştırmalarda ise; 

kas ve iskeletsel hastalıkların genellikle üst ekstremite olarak adlandırılan pazu kemiği, dirsek, 

bilek, el tarak, parmak kemikleri gibi kesimler ile bele bağlı hastalıklar olarak sınıflandırıldığı 

saptanmıştır [17]. Bu tür rahatsızlıkların nedeni, kaslar ve sinirlerde zarar oluşturacak miktarda 

tekrar edilen hareketlerdir [18]. 

REBA metodu,  Hignett ve McAtamney tarafından, 1999’da, iş alanlarında, sağlık sektörü başta 

olmak üzere başka sektörlerde bulunan önceden tahmin edilemeyen çalışma pozisyonlarına da 

yer verecek şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir [19]. QEC yöntemi ise çalışma durumundaki 

işçinin vücut şekline ve buna bağlı olarak maruz kaldığı tekrarlı ve uzun süreli hareketlerin 

puanlaması sonucu oluşturulmuş bir yöntemdir.  
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Yol çizgi çalışması yapılan şantiye alanı incelenerek ergonomik risk değerlendirmesi yapılacak 

olan işler belirlenmiştir. Bu işler aşağıda Tablo 3.1’de bulunmaktadır. 

 

Tablo 3 Ergonomik Risk Değerlendirmesinde Uygulanan İşler 

Uygulanan işin 

numarası 
Uygulanan İş 

1 Kalıp çakma işleminin yapılması 

2 Demir donatılarının bağlanması ve beton dökümü 

3 Duvarların örülmesi 

4 Elektrik ve sıhhı tesisat sistemlerinin döşenmesi 

5 Sıva işlerinin yapılası(iç ve dış cephe) 

6 Seramik, fayans ve parke işlerinin yapılması 

7 İç ve dış cephe boya işlerinin yapılması 

 

REBA yöntemine göre gövde, boyun ve bacak puanlamaları sonucunda tek bir puana ulaşılmış, 

sonrasında yük/kuvvet için hesaplanan puanla toplanarak Puan A bulunmuştur. Üst kol, alt kol 

ve bilek için puanlar birleştirilerek ve kavrama değeri toplanarak Puan B hesaplanmış olur.  

Tablo 2 QEC Değeri ve Uygulanacak Eylemler 

QEC Değeri Eylem Değeri 

%40’dan az Uygun 

% 41 ila %50 arasında Araştırma yapılmalı 

%51 ila %70 arasında Araştırma yapılmalı, çok geçmeden gerekli 

değişiklikler işlenmeli 

%70’den fazla  Araştırma yapılmalı,  gerekli değişiklikler zaman 

kaybedilmeden işlenmeli 

 

QEC PUANI (E) % =
x

xmax × 100
 

 

𝑥 = 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘te olan 𝑚𝑎𝑟𝑢𝑧 kalma 𝑝𝑢𝑎𝑛larının toplamı 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = puanların toplamının 𝑒𝑛 fazla kaç olabileceği 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
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İnşaat işlerinde ergonomik risk değerlendirmesi inşaatın belli aşamalarında gerçekleşen 

işlemler üzerinde uygulanmıştır.  Duruş şekilleri incelenirken REBA ve QEC Yöntemleri baz 

alınmış ve her bir yöntemin gerektirdiği gibi risk faktörleri detaylıca incelenmiştir. 

Değerlendirmeler sonucunda kas iskelet sistemi rahatsızlığı oluşumuna neden olabilecek işler 

ergonomik risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 

Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Çalışma için hem REBA hem de QEC yöntemleri ile 

yapılan risk değerlendirmesinde yüksek derecede riskli olduğu anlaşılmış ve yakın zamanda 

yapılan eylemin iyileştirilmesi hususunda sonuç elde edilmiştir. Bu işte uzun süreli çalışan 

işçinin yakın zamanda el, bilek, kol, omuz, bel, sırt bölgelerinden tedavi görmesi sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma için REBA yöntemi sonucuna göre risk düzeyi 

orta derece çıkmış olsa da ileri değerlendirmeyi gerektiren bir eylemin yapılması gerektiği 

sonucu elde edilmiştir. Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma şeklinde çalışan işçinin 

duruş şekline ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak işçinin el, bilek ve sırt kısmında aşırı 

zorlamaların olduğu ve bu bölgedelerde kas iskelet sisteminin zarar gördüğü anlaşılmıştır.  

Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Çalışma şeklinde işçi ayaklar ve belden destek alarak 

titreşimli alet kullanmakta ve kol gücü ile işlem yapmaktadır. Çalışan işçi üzerinde yapılan 

gözlem ve değerlendirmeler sonucunda bel, sırt, kol ve bilek kısımlarında aşınmalar tespit 

edilmiş ve bu bölgelerde oluşan hasarlar doğrultusunda tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Kalıp işçiliğinde ergonomik risk değerlendirmesi sonuçları şu şekildedir: 

1.  Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Çalışma’da uygulanan işin işçinin kas iskelet 

sistemine ciddi zararlar verdiği saptanmıştır.  

2.  Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma’da uygulanan işin işçinin kas iskelet 

sisteminin bel ve sırt kısımlarına zararlar verdiği saptanmıştır.  

3.  Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Çalışma’da kas iskelet sisteminin yüksek 

derecede zarar gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu iş ile ilgili yakın bir zamanda düzenleyici 

işlem yapılmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Demir İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma için yapılan değerlendirmeler sonucunda bu işi 

yapan çalışanların kas iskelet sistemi üzerinde aşırı derecede yıpranmalar saptanmıştır. 
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Belirlenen iş üzerinde çalışan işçide özellikle el ve bilek başta olmak üzere boyun, sırt ve bel 

bölgelerindede zararlı etkiler tespit edilmiştir.  

Demir İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Çalışma için değerlendirmeler sonucunda QEC puanı 

her ne kadar %70 e yakın değer çıkmış olsa da risk düzeyi QEC değerlendirmesi için %70 

üzerindedir. REBA puanı 10 olup risk düzeyi yüksek statü içerinde ve uygulanacak olan eylem 

yakın zamanda gerekli olan bir eylemdir. Çalışma şekline bağlı olarak bel ve sırtta, yapılan işten 

kaynaklı ise el ve bileklerde aşırı deformeler saptanmıştır.  

Demir İşçiliği İçin Belirlenen İskele Üzerinde Dik Çalışma için değerlendirmeler sonucunda bu 

işin yüksek derecede risk düzeyine sahip olduğu ve acil şekilde değişiklikler yapılması sonucu 

elde edilmiştir. Çalışma şekline bağlı olarak başta el ve bileklerde sonrasında ise boyun da 

zararlı etkiler bıraktığı sonucuna varılmıştır. Belirlenen bu bölgelerde tedavi işlemleri 

başlatılmalıdır.  

 Demir işçiliğinde ergonomik risk değerlendirmesi sonuçları şu şekildedir: 

1.  Demir İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma’nın kas iskelet sistemine zararlı etkileri 

saptanmıştır.  

2.  Demir İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Çalışma’nın risk düzeyi yüksek olup kas iskelet 

sistemini yüksek derecede etkilemektedir.  

3.  Demir İşçiliği İçin Belirlenen İskele Üzerinde Dik Çalışma’nın yüksek derecede risk 

düzeyine sahip olduğu ve acil şekilde değişiklikler yapılması sonucu elde edilmiştir.  

Duvar İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Çalışma her iki yöntemden elde edilen veriler 

doğrultusunda Kalıp İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Çalışma’nın çalışan işçinin kas iskelet 

sistemine de büyük oranda zarar verdiği görülmüştür. Bu işte uzun süreli çalışan işçinin yakın 

zamanda kol, omuz, bel, sırt bölgelerinden tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır. 

Duvar İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma için değerlendirmeler sonucunda Duvar İşçiliği 

İçin Belirlenen Ayakta Çalışma risk düzeyi yüksek olup kas iskelet sistemini yüksek derecede 

etkilemektedir. Çalışma şekline bağlı olarak bel ve sırtta deformeler saptanmıştır. Belirlenen bu 

bölgelerde tedavi işlemleri başlatılmalıdır. 

Duvar İşçiliği İçin Belirlenen Çömelip Kalkarak Çalışma için elde edilen veriler doğrultusunda 

Duvar İşçiliği İçin Belirlenen Çömelip Kalkarak Çalışma’da çalışan işçinin kas iskelet 
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sistemine zarar verdiği görülmüştür. Bu işte uzun süreli çalışan işçinin yakın zamanda bel ve 

sırt bölgelerinden tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır. 

Duvar işçiliğinde ergonomik risk değerlendirmesi sonuçları şu şekildedir: 

 1.  Duvar İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Çalışma için yapılan risk değerlendirmesinde 

yüksek derecede riskli olduğu anlaşılmış ve yakın zamanda yapılan eylemin iyileştirilmesi 

hususunda sonuç elde edilmiştir.  

2.  Duvar İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma için risk düzeyi yüksek olup kas iskelet 

sistemini yüksek derecede etkilemektedir.  

3.  Duvar İşçiliği İçin Belirlenen Çömelip Kalkarak Çalışma için, bu işte uzun süreli çalışan 

işçinin yakın zamanda bel ve sırt bölgelerinden tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır. 

Tesisat İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Kalkarak Çalışma’da işçi üzerinde yapılan gözlem ve 

değerlendirmeler sonucunda bel, sırt ve kol bölgelerinde aşınmalar tespit edilmiş ve bu 

bölgelerde oluşan hasarlar doğrultusunda tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır.  

Tesisat İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Yere Doğru Çalışma için değerlendirmeler 

sonucunda Tesisat İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Yere Doğru Çalışma risk düzeyi yüksek 

olup kas iskelet sistemini yüksek derecede etkilemektedir. 

Tesisat İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Dik Çalışma’da çalışanın duruş şekli ve yaptığı iş 

doğrultusunda el, bilek ve bel bölgelerinde zararlar oluştuğu saptanmıştır. REBA ve QEC 

yöntemleri ile yapılan ergonomik değerlendirmeler sonucunda yapılan iş için risk düzeyi 

yüksek ve yakın zamanda iş için gerekli iyileştirmelerin yapılması sonucuna ulaşılmıştır.  

Tesisat işçiliğinde ergonomik risk değerlendirmesi sonuçları şu şekildedir: 

1.  Tesisat İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Kalkarak Çalışma’da çalışan işçi üzerinde 

yapılan gözlem ve değerlendirmeler sonucunda bel, sırt ve kol bölgelerinde aşınmalar tespit 

edilmiş ve bu bölgelerde oluşan hasarlar doğrultusunda tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır.  

2.  Tesisat İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Yere Doğru Çalışma şekline bağlı olarak bel 

ve sırtta, yapılan işten kaynaklı ise el ve bileklerde aşırı deformeler saptanmıştır. Belirlenen bu 

bölgelerde tedavi işlemleri başlatılmalıdır. 
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3.  Tesisat İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Dik Çalışma için REBA ve QEC yöntemleri 

ile yapılan ergonomik değerlendirmeler sonucunda yapılan iş için risk düzeyi yüksek ve yakın 

zamanda iş için gerekli iyileştirmelerin yapılması sonucuna ulaşılmıştır.  

  Sıva İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma’da işçi ayaklar ve belden destek alarak 

titreşimli alet kullanmakta ve kol gücü ile işlem yapmaktadır. Çalışan işçi üzerinde yapılan 

gözlem ve değerlendirmeler sonucunda bel, sırt ve kol bölgelerinde aşınmalar tespit edilmiş ve 

bu bölgelerde oluşan hasarlar doğrultusunda tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır.  

Sıva İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Yukarı Doğru Çalışma için değerlendirmeler sonucunda 

çalışma şekline bağlı olarak başta el ve bileklerde sonrasında ise boyun da zararlı etkiler 

bıraktığı sonucuna varılmıştır. 

Sıva İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Öne Doğru Güç Vererek Çalışma için risk düzeyi yüksek 

seviyededir. Uygulama işlemi yapılırken kullanılan malzemelerin ağırlığı sebebi ile omuzlarda 

ve bileklerde zararlı etkiler oluşmaktadır 

Sıva işçiliğinde ergonomik risk değerlendirmesi sonuçları şu şekildedir: 

 1.  Sıva İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma için yapılan gözlem ve değerlendirmeler 

sonucunda bel, sırt ve kol bölgelerinde aşınmalar tespit edilmiş ve bu bölgelerde oluşan hasarlar 

doğrultusunda tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır.  

2.  Sıva İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Yukarı Doğru Çalışma için değerlendirmeler 

sonucunda bu işin yüksek derecede risk düzeyine sahip olduğu ve acil şekilde değişiklikler 

yapılması sonucu elde edilmiştir.  

3.  Sıva İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Öne Doğru Güç Vererek Çalışma için risk düzeyi 

yüksek seviyededir. Başta omuz, el ve bileklerde sonrasında ise boyun da zararlı etkiler 

bıraktığı sonucuna varılmıştır. 

Fayans -Parke İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Yere Doğru Çalışma’da, çalışan işçi üzerinde 

yapılan gözlem ve değerlendirmeler sonucunda el, bilek diz ve omuz bölgelerinde aşınmalar 

tespit edilmiş ve bu bölgelerde oluşan hasarlar doğrultusunda tedavi görmesi sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Fayans -Parke İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Öne Doğru Çalışma’da çalışan tüm ağırlığını 

dizler üzerine verip el ve kol yardımı ile işlem yapmaktadır. Uygulama ve duruş şekline bağlı 

olarak dizlerde, el ve bilek bölgelerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları saptanmıştır. 
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Fayans -Parke İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma’da çalışan işçinin duruş şekline ve elde 

edilen sonuçlara bağlı olarak işçinin el, bilek ve boyun kısmında aşırı zorlamaların olduğu ve 

bu bölgedelerde kas iskelet sisteminin zarar gördüğü anlaşılmıştır. 

Fayans - Parke işçiliğinde ergonomik risk değerlendirmesi sonuçları şu şekildedir: 

1.  Fayans - Parke İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Yere Doğru Çalışma için yapılan 

gözlem ve değerlendirmeler sonucunda el, bilek diz ve omuz bölgelerinde aşınmalar tespit 

edilmiş ve bu bölgelerde oluşan hasarlar doğrultusunda tedavi görmesi sonucuna ulaşılmıştır.  

2.  Fayans - Parke İşçiliği İçin Belirlenen Çömelerek Öne Doğru Çalışma için risk düzeyi 

yüksek olarak belirlenmiş ve dizlerde, el ve bilek bölgelerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları 

saptanmıştır.  

3.  Fayans -Parke İşçiliği İçin Belirlenen Ayakta Çalışma’da çalışan işçinin duruş şekline 

ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak işçinin el, bilek ve boyun kısmında aşırı zorlamaların 

olduğu ve bu bölgedelerde kas iskelet sisteminin zarar gördüğü anlaşılmıştır. 

Boya İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Kalkarak Çalışma için değerlendirmeler sonucunda bu 

işin yüksek derecede risk düzeyine sahip olduğu ve acil şekilde değişiklikler yapılması sonucu 

elde edilmiştir. Çalışma şekline ve kullanılan malzemelere bağlı olarak başta el, kol, omuz ve 

bileklerde sonrasında ise boyun da zararlı etkiler bıraktığı sonucuna varılmıştır.  

Boya İşçiliği İçin Belirlenen Merdivende Ayakta Öne ve Yukarı Doğru Çalışma için 

değerlendirmeler sonucunda bu işin yüksek derecede risk düzeyine sahip olduğu ve araştırılıp 

yakın zamanda eylem gerektirdiği sonucu elde edilmiştir. Çalışma şekline bağlı olarak başta el 

ve bileklerde sonrasında ise boyun da zararlı etkiler bıraktığı sonucuna varılmıştır.  

Boya İşçiliği İçin Belirlenen İskelede Ayakta Öne Doğru Çalışma için risk düzeyi yüksek 

seviyededir. Uygulama işlemi yapılırken kullanılan malzemelerin ağırlığı sebebi ile omuzlarda 

ve bileklerde zararlı etkiler oluşmaktadır.  

 

 

Boya işçiliğinde ergonomik risk değerlendirmesi sonuçları şu şekildedir: 

1.  Boya İşçiliği İçin Belirlenen Eğilerek Kalkarak Çalışma için değerlendirmeler 

sonucunda işin yüksek derece risk düzeyine sahip olduğu ve ivedi şekilde değişiklikler 
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yapılması sonucu elde edilmiş; el, kol, omuz ve bileklerde sonrasında ise boyun da zararlı 

etkiler bıraktığı sonucuna varılmıştır. 

2.  Boya İşçiliği İçin Belirlenen Merdivende Ayakta Öne ve Yukarı Doğru Çalışma için 

değerlendirmeler sonucunda bu işin yüksek derecede risk düzeyine sahip olduğu ve araştırılıp 

yakın zamanda eylem gerektirdiği sonucu elde edilmiştir. El ve bileklerde sonrasında ise boyun 

da zararlı etkiler bıraktığı sonucuna varılmıştır. 

3.  Boya İşçiliği İçin Belirlenen İskelede Ayakta Öne Doğru Çalışma için risk düzeyi 

yüksek seviyededir. Başta omuz, el ve bileklerde sonrasında ise boyun ve bel bölgelerinde 

zararlı etkiler bıraktığı sonucuna varılmıştır. 

İnşaat işlerinde yapılan ergonomik risk değerlendirmeleri sonuçlarına göre inşaatın her aşaması 

risk düzeyi olarak yüksek sınıfa girmektedir. REBA ve QEC yöntemleri ile yapılan 

değerlendirmeler sonucunda 21 farklı çalışma şekli üzerinde elde edilen ortalama puanlara 

bakıldığında REBA puanı ortalaması 9,38’dir. Bu değer risk düzeyi yüksek, eylem düzeyi 2 ve 

yakın zamanda eylem gerektiren sınıf dâhilindedir. REBA puanının yüksek çıkmasındaki sebep 

inşaat işlerindeki uygulamaların devamlı şekilde el, bilek ve kollarla yapılıyor olmasıdır. QEC 

puanı ortalamasına bakılırsa bu değer %79,67 ortalamaya sahiptir. >70% kategorisi dâhilinde 

olduğu için araştırılmalı ve hemen değişiklik yapılmalı olan sınıf içerisindedir.  

Genel olarak sonuçlar ele alındığında, inşaat sektörünün her bir aşamasının risk düzeyi olarak 

yüksek statü olduğu görülmektedir.  
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DERİ ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN KROM İYONLARININ GİDERİMİNDE 

FARKLI KOAGÜLANTLARIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Doğa AKTAŞ1 

Yağmur UYSAL2 

ÖZET 

Bu çalışmada, deri endüstrisi atıksularından Cr(VI) iyonlarının Cr(OH)3kolloidleri şeklinde 

çöktürülerek uzaklaştırılmasında, kimyasal koagülasyon-flokülasyonprosesinde 

kullanılabilecek farklı koagülantların etkinliği araştırılmıştır. Deneyler Kütahya İli’nde faaliyet 

gösteren deri işleme sanayinden temin edilen atıksular üzerinde gerçekleştirilmiş, 

koagülasyondaalum (Al2(SO4)3.18H2O), Fe+3 tuzu (FeCl3.6H2O) ve sönmüş kireç (Ca(OH)2) 

kullanılarak Toplam Krom giderimindeki arıtma verimleri karşılaştırılmış ve farklı koagülant 

tipleri için maliyet analizleri ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Deneysel veriler, koagülasyonda-

flokülasyon prosesindealüm kullanıldığında optimum, işlem süresi ve koagülantderişiminin 

sırası ile pH:8,0, 45 dk ve 0,83 g/L olduğunu; Ca(OH)2 ile gerçekleştirilen koagülasyon-

flokülasyon prosesi için bu şartların pH:11,0, 50 dk ve 1,50 g/L olduğunu göstermiştir. 

Belirlenen optimum koşullar sağlandığı takdirde, deri endüstrisi atıksuyundaki Toplam Krom 

derişiminin uygulanan koagülasyon-flokülasyon prosesi ile yüksek verimde giderilebildiği 

veatıksuyun alıcı ortama deşarj için gereken sınır değerlerini sağlayabilecek düzeyde artıma 

verimine ulaşıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Atıksu, deri endüstrisi, giderim,koagülasyon-flokülasyon, toplam krom 

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF COAGULANTS IN THE REMOVAL 

OF CHROME IONS FROM LEATHER INDUSTRY WASTEWATER 

ABSTRACT 

In this study, the efficiency of different coagulants used in the chemical coagulation-

flocculation process was investigated in the removal of Cr (VI) ions from industrial wastewater 

as Cr (OH)3 colloids. The experiments were carried out on the wastewater taken from the leather 
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dogaaktas66@gmail.com 
2 Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mersin, yuysal@mersin.edu.tr 
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processing industry in Kütahya Province using different coagulantssuch as Alum 

(Al2(SO4)3.18H2O), salt of Fe+3 (FeCl3.6H2O) and lime (Ca (OH)2). The efficiencies ofCr+3 and 

Cr+6 ions were evaluated as total chromium. Total chromium treatment efficiencies of 

coagulants and their cost analyzes for applied each treatment process were investigated. 

Experimental results showed that the optimum conditions for alum such as pH, time and 

coagulant concentration were 8.0, 45 min and 0.83 g/L, respectively. These conditions were 

obtained as pH 11.0, 50 min and 1.5 g/L when using Ca(OH)2 in the coagulation. If the optimum 

conditions are achieved, it was seen that total chromium concentration in the wastewater can 

be eliminated by the applied coagulation-flocculation process with high removal efficiency. 

Keywords:Wastewater, leather industry, removal, coagulation-flocculation, total chromium 

1. GİRİŞ 

Hızla gelişen dünya nüfusu ile birlikte endüstriyel taleplerin gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir 

gelişmenin sağlanması için çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması önemli bir yer 

tutmaktadır. Bunun için de mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması, hava, su ve toprak 

kirliliği ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de özellikle endüstrinin gelişmesine 

bağlı olarak endüstriyel atıksu arıtımı gün geçtikçe daha büyük bir sorun haline 

gelmektedir.Tabakhane endüstrileri ikinci en eski sanayi sektörünü temsil ederve aynı zamanda 

dünyadaki son derece kirletici ve tehlikeli sanayi segmentlerinden biridir. Tabaklama, hayvan 

derisini deriye dönüştüren kimyasal bir işlemdir (Pal, 2017).Deri işleme sırasında, kullanılan 

tabaklama suyunun% 90'ının atık olarak deşarj edildiği çok miktarda temiz su ile birlikte çeşitli 

tabaklama maddeleri kullanılır. Üretilen bu atıksu, sıkı bir denetim mekanizmasının 

bulunmadığı durumlarda çevreye deşarj edilmeden önce çoğunlukla deşarj sınırlarının 

gerektirdiği şekilde etkin bir arıtıma tabi tutulmamaktadır (Pal ve ark., 2019).  

Tabakhaneatıksuları genellikle yüksek bulanıklık, kötü koku ve yüksek KOİ (Kimyasal oksijen 

ihtiyacı) gibi bir dizi yüksek mukavemetli toksik kimyasallar ile karakterize edilir. Ana kirletici 

maddeler krom, sülfit, uçucu organik bileşikler, süspanse edilmiş katı maddeler ve büyük 

miktarda inorganik katı maddelerdir (Hassen veWoldeamanuale, 2017). Tabaklamada 

kullanılan krom tuzlarının %40’ı atıksularlabirlikte alıcı ortama deşarj edilir ve toksik krom 

bileşikleri alıcı ortam ve çevre açısından büyük önem taşır (vanGroenestijn ve ark., 2002; 

Leghouchi ve ark., 2009; Owlad ve ark., 2009).  

Deri sanayinde atıksu üretimi birçok faktöre dayanmaktadır ve bu şekilde üretilen miktar 

işlenen her bir deri için 10-100 m3 arasında değişmektedir (Tunay ve ark., 1995).Üretim 

sürecinde yüksek miktarda kirletici kimyasal ve biyolojik kalıntı bulunduğundan, deri 
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endüstrisi atık sularının etkin bir şekilde arıtılması gerekir.Atıksudakitoksik krom bileşikleri 

alıcı ortamdaki balıkların ve diğer akuatik canlıların yaşamına toksik etki yaparak onları 

ölümüne sebep olmakta ve insanlarda krom, pentaklorofenol ve diğer toksik kirleticilere maruz 

kalındığında ülser nazal septumperforasyonu, dermatit ve akciğer kanseri riskinde artışa neden 

olmaktadır (Kornhauserve ark., 2002) 

Kimyasal koagülasyon, atıksuda bulunan kolloidalhaldeki katı yüklü taneciklerin zıt yüklü 

iyonlarla karşılıklı etkileşmesi sonucu nötralize edilip bir araya toplanarak çökelmelerin 

sağlanması olayıdır. Flokülasyon ise oluşan bu yumakların daha büyük floklar oluşturulması 

için yapılan işlemdir. Bu amaçla suya uygun kimyasal maddeler ilave edilir.Koagülasyon-

flokülasyonprosesi, askıda veya kolloidal formdaki kirleticilerin su ve atıksulardan 

uzaklaştırılması ve atıksudakiKOİ derişimini azaltmak için yaygın olarak kullanılır (Teresa ve 

ark., 2007; Verma ve ark., 2012). 

Tabakhane atıksularınınkoagülasyon/flokülasyon ile arıtımında kullanılan alüminyum sülfat 

(Al2S04), ferrik klorür (FeCl3), demir sülfat (FeS04) gibi koagülantlar, çoğunlukla organik yük 

(KOİ), süspansiyon halindeki katı maddeler (AKM), biyolojik arıtım öncesi toksik krom gibi 

kirleticileri uzaklaştırmak amacı ile kullanılmaktadır (Atesve ark., 1997; Kabdasli ve ark., 

1999; Song ve ark., 2004; Lofrano ve ark., 2006). Kireç (Ca(OH)2) gerçek bir koagülant 

olmamasına rağmen bikarbonat alkalinitesiyle reaksiyona girerek kalsiyum karbonat şeklinde 

çökmeye sebep olur. Koagülasyon ve kimyasal çöktürmede kireç tek başına ve/veya kalsiyum 

ve magnezyum klorür ile birlikte kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada, Isparta ilindefaaliyet gösteren bir Deri İşleme Fabrikası’ndan çıkan ham 

atıksuyun, kimyasal koagülasyon (KK) prosesi ile toplam krom giderimi için optimum koşullar 

araştırılmıştır. Çalışma sırasında arıtımın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için gereken 

optimumpH, koagülant derişimi ve işlem süresi gibi parametreler belirlenmiştir. 

2. MATERYAL ve METOD 

2.1. Materyal 

Çalışmada kullanılan ve Kütahya ilinde faaliyet gösteren deri işleme sanayinden temin edilen 

atıksuyun bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.Koagülantlar olarak analitik saflıkta 

Al2(SO4)3.18H2O, FeCl3.6H2O ve Ca(OH)2kullanımış vepH ayarlamalarında H2SO4 ve NaOH 

çözeltilerinden faydalanılmıştır. 
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2.2. Analitik metodlar 

Atıksu numunelerinde pH, iletkenlik ve toplam krom analizleri Standart Metotlar’da (APHA, 

AWWA, WEF, 2012) belirtilen analiz yöntemlerine göre yapılmıştır. pH ölçümlerinde Hanna 

marka pH-metre, iletkenlik ölçümlerinde WTW Marka 340İ model arazi tipi iletkenlik cihazı 

kullanılmıştır. Atıksu numunelerinde toplam krom (mg/L) analizleri HachLange DR5000 

Spektrofotometresinde yapılmıştır. 

Tablo 1. Kullanılan deri sanayi atıksuyununkarakteristiği 

Parametre Özellik 

pH 7,02 

İletkenlik (mS/cm) 5,39 

Cr6+ (mg/L) 2,15 

Toplam Krom (mg/L) 22833 

2.3. Kimyasal Koagülasyon (KK)Metodu 

Kimyasal koagülasyon deneyleri Şekil 1’ de gösterilen TPE marka, SF-6 model Jar testi 

düzeneğinde ve ham atıksuda (300 mL) gerçekleştirilmiş ve kimyasal 

koagülasyonprosesinekoagülanttipi, dozu, pH ve sürenin etkisi araştırılmıştır. Yapılan ön 

deneylerde FeCl3.6H2O koagülant olarak herhangi bir arıtım gerçekleştiremediği için 

kullanılmamış ve deneyler diğer iki koagülant ile gerçekleştirilmiştir.Koagülasyon işlemi 2 dk 

120 rpm’deveflokülasyonişlemi 45 dk 40 rpm’deyürütülmüş, 30 dk çöktürme işleminden sonra 

numuneler filtre kağıdından süzdürülüp analizler süzüntü numuneler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

KK prosesine pH’ın etkisini belirlemek için deneyler iki farklı koagülant için farklı pH 

aralıklarında yürütülmüştür. Al2(SO4)3.18H2O için pH 7,0’nin altında krom giderimi 

olmadığından çalışılan aralık pH (7,0-9,0); Ca(OH)2 için pHaralığı (8,0-11,0) olarak 

seçilmiştir.KK prosesinekoagülantderişiminin etkisini belirlemek amacıyla farklı derişimlerde 

(Al2(SO4)3.18H2O: 0,33-1,00 g/L ve Ca(OH)2: 1,00-1,67 g/L) koagülant kullanılarak çalışmalar 

yürütülmüştür. KK prosesine sürenin etkisi optimumpH ve optimum koagülantderişimlerinde 

çalışılmış ve Al2(SO4)3.18H2O ve Ca(OH)2 için farklı sürelerde (5-60 dk) deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Optimum şartları belirlemede Toplam krom giderimi göz önüne alınmıştır. 
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Şekil 1. Kimyasal koagülasyon deney düzeneği 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmada yüksek derişimde toplam krom içeren deri sanayi atıksularınınKK ile arıtımında 

koagülant olarak Al2(SO4)3.18H2O, ve Ca(OH)2 tuzları kullanılmış ve toplam krom giderimine 

etkisi incelenmiştir. Deneyler laboratuvar ölçekli bir jar-test düzeneğinde yürütülmüş ve 

optimumpH değerleri belirlenmiştir. Optimum pH değeri belirlendikten sonra aynı deneyler 

optimumkoagülantderişimiveoptimum süreyi belirlemek için yapılmıştır. Böylece arıtım 

verimine koagülant derişimi, süre ve pH’ın etkisi incelenmiştir. 

3.1. KK’ da pH’nın toplam krom giderim verimine etkisinin belirlenmesi 

3.1.1. Al2(SO4)3.18H2Oile toplam krom giderimine başlangıç pH’ının etkisi 

KKprosesinde krom sanayi atıksularının arıtımında atıksuyun başlangıç pH’ının etkisini 

araştırmak için 0,83 g/L Al2(SO4)3.18H2O kullanılarak pH 7,0-9,0aralığında deneyler 

yapılmıştır. Tablo 2’de pH denemesine ait maliyet analizi sonuçları, Şekil 2’de pH değişiminin 

krom giderimine etkisi görülmektedir.  

Cr3+ içeren ortamlarda gerçekleştirilen çalışmalarda başlangıç pH’ ı yükseldikçe 

Cr3+gideriminin arttığı görülmüştür. Düşük pH değerlerinde ortam yükünün pozitif olması 

sonucu +3 değerlikli olan Cr3+ iyonlarının giderimi azalmaktadır.Yüksek pH değerlerinde 

ortam yüzey yükü negatife dönüşmekte ve Cr3+ iyonlarının giderim verimi artmaktadır.pH 7,6’ 

nın altında alum flok yükü pozitif, pH 8,2 de ise alum flok yükü negatiftir (Jiang ve ark., 2002). 

pH değeri arttıkça Cr3+ iyonları ve Al2(SO4)3.18H2O hidroksitleri şeklinde çökmeye başlamıştır. 
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Tablo 2.Koagülant olarak Al2(SO4)3.18H2O kullanıldığındabaşlangıç pH’ ınınarıtıma etkisi ve 

maliyet sonuçları 

pH 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

Zaman (dk) 45 45 45 45 45 

Hızlı karıştırma (rpm) 120 120 120 120 120 

Yavaş karıştırma (rpm) 40 40 40 40 40 

Başlangıç iletkenlik (mS/cm) 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 

Son iletkenlik (mS/cm) 5,01 5,08 5,12 5,11 5,14 

1 m3atıksu için harcanan 

Al2(SO4)3.18H2O (kg) 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Maliyet ($/kg Krom) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Koagulantmaliyet ($/m3) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

Toplam maliyet ($/m3) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

pH
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99,960
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99,975

99,980

99,985

99,990

99,995

Toplam Krom (mg/L) 

% Giderim 

 

Şekil 2.Al2(SO4)3.18H2O koagülant olarak kullanıldığında başlangıç pH’nın etkisi(Koagülant 

derişimi: 0,83 g/L, hızlı karıştırma süresi: 2 dk, yavaş karıştırma süresi: 45 dk) 

Al2(SO4)3.18H2O kullanıldığında en iyi giderim verimi % 99,99 ile pH 8,0’de gerçekleşmiştir. 

Farklı pH değerlerinde gerçekleştirilen deneylerin tümünde % 99’un üzerinde toplam krom 

giderimi sağlanmıştır. Deri sanayiatıksularında arıtılması gereken bir parametre olan toplam 

kromun alıcı ortamlara deşarj sınır değeri 3 mg/L’dir. pH 8,0’ de % 99,99’luk giderim verimi 

ile toplam krom değeri 2 mg/L olarak analiz edilmiştir. Deşarj sınır değerinin altında giderim 

gerçekleştiğinden optimumpH 8,0 olarak kabul edilmiştir.  
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3.1.2. Koagülant olarak Ca(OH)2kullanıldığında başlangıç pH’ ının etkisi 

Ca(OH)2koagülant olarak kullanıldığında başlangıç pH’ının etkisi çalışılmış ve Tablo 3’de 

maliyet analiz sonuçları ve Şekil 3’de farklı başlangıç pH’larının toplam krom (mg/L) 

giderimine etkisi verilmiştir.Ca(OH)2 ile yapılan KK deneyinde pH değeri arttıkça toplam krom 

giderimi artmıştır (Şekil 3). pH:9,0-11,0 aralığında giderim verimi birbirine çok yakın olmasına 

rağmen, deşarj sınır değerinin altında toplam krom giderimi pH 11,0’de gerçekleşmiştir. Bunun 

kirecinbikarbonat alkalinitesiyle reaksiyona girerek kalsiyum karbonat şeklinde çökmeye sebep 

olması ve alkali ortamda +3 değerlikli krom hidroksitleri şeklinde çökmesinden kaynaklandığı 

söylenebilir. 

Tablo 3.Ca(OH)2 kullanıldığında başlangıç pH’ının arıtıma etkisi ve maliyet sonuçları 

pH 8,0 8,5 9,0 10 11 

Zaman (dk) 45 45 45 45 45 

Hızlı karıştırma (rpm) 120 120 120 120 120 

Yavaş karıştırma (rpm) 40 40 40 40 40 

Başlangıç iletkenlik (mS/cm) 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 

Son iletkenlik (mS/cm) 5,20 5,21 5,21 5,22 5,22 

1m3atıksu için harcanan Ca(OH)2 

(kg) 

1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Maliyet ($/kg Krom) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Koagülant maliyeti ($/m3) 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 

Toplam maliyet ($/m3) 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 
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Şekil 3.Ca(OH)2koagülant olarak kullanıldığında başlangıç pH’ının etkisi (Koagülant derişimi: 

1,5 g/L, hızlı karıştırma süresi: 2 dk, yavaş karıştırma süresi: 45 dk) 

3.2. KK’ da koagülantderişiminin toplam krom giderim verimine etkisi 

3.2.1. Al2(SO4)3.18H2O için koagülantderişiminin etkisi 

AtıksupH’ı bir önceki deney setinde belirlenen optimumpH 8,0 değerine getirilerek toplam 

krom giderimi kullanılan farklı alumderişimleri için araştırılmış ve yapılan arıtım prosesine 

yönelik maliyet analizi sonuçları Tablo 4’te detaylı olarak verilmiştir. Farklı derişimlerdeki 

Al2(SO4)3.18H2O’un toplam krom giderimine etkisi Şekil 4’te gösterilmiştir. Şekle göre alum 

derişimi arttıkça toplam krom (mg/L) gideriminin de arttığı görülmektedir. Farklı 

Al2(SO4)3.18H2O derişimlerinde krom giderim yüzdesi % 99’un üzerindedir ancak Şekil 4’te 

görüldüğü gibi alum derişimi (0,83-1,0 g/L) aralığında olduğunda toplam krom giderimi 

sabitlenmiş ve deşarj sınır değerinin altında bir arıtım gerçekleşmiştir. 0,83 g/L’ likalum ile  % 

99,99’luk bir krom giderimi gerçekleştirilerek toplam krom derişimi 2,0 mg/L’ye 

düşürülmüştür.  
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Tablo 4. Al2(SO4)3.18H2O kullanıldığında koagülantderişiminin arıtıma etkisi ve maliyet 

sonuçları 

Al2(SO4)3.18H2Oderişimi (g/L) 0,33 0,5 0,67 0,83 1,00 

pH 8 8 8 8 8 

Zaman (dk.) 45 45 45 45 45 

Hızlı karıştırma (rpm) 120 120 120 120 120 

Yavaş karıştırma (rpm) 40 40 40 40 40 

Başlangıç iletkenlik (mS/cm) 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 

Son iletkenlik (mS/cm) 5,01 5,03 5,03 5,03 5,02 

1 m3atıksu için harcanan 

Al2(SO4)3.18H2O (kg) 

0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 

Maliyet ($/kg Krom) 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 

Koagülantmaliyeti ($/m3) 1,34 2,03 2,72 3,37 4,06 

Toplam maliyet ($/m3) 1,34 2,03 2,72 3,37 4,06 
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Şekil 4.Al2(SO4)3.18H2O için koagülantderişiminin etkisi (pH: 8, hızlı karıştırma süresi: 2 dk, 

yavaş karıştırma süresi: 45 dk) 

3.2.2. Ca(OH)2 için kaogülantderişiminin etkisi 

KK prosesinde koagülant olarak kullanılan sönmüş kireç (Ca(OH)2) derişiminin etkisini 

belirlemek için atıksupH’ı bir önceki deney setinde elde edilen optimumpH 11,0 değerine 

getirilerek toplam krom giderimi araştırılmıştır. Bu işlemin maliyet analizisonuçları Tablo 5’te 

detaylı olarak verilmiş, farklı derişimlerdekiCa(OH)2’intoplam krom giderimi üzerine etkisi 

Şekil 5’te gösterilmiştir. 1,0 g/L Ca(OH)2derişiminde atıksudaki toplam krom derişimi deşarj 
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sınır değerinin üzerinde olduğundan 1,0 g/L kireç derişiminin alt değerleri çalışılmamıştır. Şekil 

5’te görüldüğü gibi artan kireç derişimi ile birlikte toplam krom giderim değeri de artmaktadır. 

(1,5-1,67 g/L) kireç derişimi aralığında yaklaşık olarak aynı giderim verimi gerçekleşmiştir. 

Toplam krom derişimi 2,0 mg/L’ye düştüğü için 1,5 g/L kireç derişimi optimumkoagülant 

derişimi olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5.Ca(OH)2 kullanıldığında koagülantderişiminin arıtıma etkisi ve maliyet sonuçları 

Ca(OH)2derişimi (g/L) 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67 

pH 11 11 11 11 11 

Zaman (dk) 45 45 45 45 45 

Hızlı karıştırma (rpm) 120 120 120 120 120 

Yavaş karıştırma (rpm) 40 40 40 40 40 

Başlangıç iletkenlik (mS/cm) 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 

Son iletkenlik (mS/cm) 5,20 5,18 5,18 5,17 5,22 

1 m3atıksu için harcanan Ca(OH)2 

(kg) 

1,00 1,17 1,33 1,50 1,67 

Maliyet ($/kg Krom) 0,27 0,31 0,36 0,40 0,45 

Koagülantmaliyeti ($/m3) 6,11 7,15 8,13 9,17 10,21 

Toplam maliyet ($/m3) 6,11 7,15 8,13 9,17 10,21 
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Şekil 5.Ca(OH)2 için koagülantderişiminin etkisi (pH: 11, hızlı karıştırma süresi: 2 dk, yavaş 

karıştırma süresi: 45 dk) 
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3.3. KK’daişlemsüresinin toplam giderim üzerine etkisi 

3.3.1. Al2(SO4)3.18H2O için sürenin etkisi 

Atıksudan toplam kromgiderimindekoagülant olarak kullanılan alumun süreye bağlı olarak 

etkisi incelenmiş, işleme ait maliyet analizi sonuçları Tablo 6’da, işlem süresinin toplam krom 

giderimine etkisi Şekil 6’daverilmiştir. Şekil6’ya göre artan süre (0-45 dk) ile birlikte krom 

gideriminde artış görülmekte, 50-60 dk aralığında ise krom giderimi sabitlenmektedir. 5-60 dk 

aralığında krom giderim yüzdesi % 99,93’ün üzerindedir. Ancak deşarj edilmesi gereken 

toplam krom sınır değerinin üzerinde bir giderim olduğundan dolayı optimum süre 45 dk olarak 

belirlenmiştir. 45 ile 60 dk aralığında deşarj sınır değeri altında bir arıtım gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 6. Al2(SO4)3.18H2O kullanıldığında sürenin arıtıma etkisi ve maliyet sonuçları 

Zaman (dk) 5 15 20 30 35 45 50 60 

pH 8 8 8 8 8 8 8 8 

Hızlı karıştırma (rpm) 120 120 120 120 120 120 120 120 

Yavaş karıştırma (rpm) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Başlangıç iletkenlik (mS/cm) 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 

Son iletkenlik (mS/cm) 4,99 4,98 5,01 5,01 5,04 5,05 5,04 5,03 

1 m3atıksu için harcanan 

Al2(SO4)3.18H2O (kg) 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Maliyet ($/kg Krom) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Koagülant maliyeti ($/m3) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

Toplam maliyet ($/m3) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 
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Şekil 6.Al2(SO4)3.18H2O için sürenin etkisi (pH: 8, koagülant derişimi: 0,83 g/L) 

3.3.2. Ca(OH)2 için sürenin etkisi 

KK’ da kireç ile atıksudan toplam krom giderimine sürenin etkisi optimum parametreler olarak 

belirlenen pH 11,0 ve 1,50 g/L koagülantderişiminde incelenmiştir. Tablo 7’de bu işlemin 

maliyet analizlerine ait sonuçlar, Şekil 7’de toplam krom giderimine sürenin etkisi 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 7.Ca(OH)2 kullanıldığında sürenin arıtıma etkisi ve maliyet sonuçları 

Zaman (dk) 5 15 20 30 35 45 50 60 

pH 11 11 11 11 11 11 11 11 

Hızlı karıştırma (rpm) 120 120 120 120 120 120 120 120 

Yavaş karıştırma (rpm) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Başlangıç 

iİletkenlik (mS/cm) 

4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 

Son iletkenlik (mS/cm) 5,16 5,14 5,16 5,16 5,17 5,16 5,18 5,18 

1 m3atıksu için harcanan Ca(OH)2 

(kg) 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Maliyet ($/kg Krom) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Koagülantmaliyeti ($/m3) 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 

Toplam maliyet ($/m3) 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 
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Şekil 7.Ca(OH)2için sürenin etkisi (pH: 11,0, koagülant derişimi: 1,50 g/L) 

Şekil 7’yegöre artan süreye bağlı olarak 0-50 dk aralığında toplam krom (mg/L) giderim 

yüzdesi artmakta, 50-60 dk. aralığında sabitlenmektedir. 50 dk’lık işlem süresi sonunda elde 

edilen toplam krom değeri 1,8 mg/L olarak ölçülmüş, deşarj sınır değeri altında bir arıtım 

gerçekleşmiş ve bu sebeple optimum süre 50 dk olarak belirlenmiştir.  

3.4. KK prosesi için ekonomik değerlendirme 

Al2(SO4)3.18H2O ve Ca(OH)2 olmak üzere iki farklı koagülant kullanılarak gerçekleştirilen 

koagülasyon prosesinde Al2(SO4)3.18H2O için optimumpH, koagülant derişimi ve işlem süresi 

sırasıyla 8,0; 0,83 g/L ve 45 dk olarak bulunmuş, maliyet hesabına göre 3,37 ($/m3)’lık bir 

toplam harcama gerektiği belirlenmiştir.Koagülant olarak Ca(OH)2kullanıldığındaoptimum 

pH,koagülant derişimi ve işlem süresi sırasıyla 11,0; 1,50 g/L ve 50 dk olarak bulunmuş ve 9,17 

($/m3)’lik bir toplam maliyet hesaplanmıştır. Kireç, alum ile karşılaştırıldığında yüksek pH 

aralığında çökme işlemi gerçekleştirdiği ve deşarj edileceği noktada pH’ nın tekrar (6,0-9,0) 

aralığına getirilmesi gerektiği için yüksek miktarda koagülantın eklenmesi maliyeti arttırmıştır. 

Aynı işlemler alum ile optimum koşullarda yapıldığında 45 dk’lık bir işlem sonrası toplam 

krom giderimi kirece göre daha ekonomik olarak gerçekleşmiştir. 

4. SONUÇLAR 

Kimyasal koagülasyonla deri endüstrisi atıksularından toplam krom gideriminde farklı iki 

koagülant olarak alum ve sönmüş kireç denenmiş, çalışmaların sonucunda deşarj sınır değerinin 

altında yüksek giderim değerlerine ulaşılmıştır.Alum ile koagülasyon işleminde optimumpH 
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8,0, işlem süresi 45dk, koagülant derişimi 0,83 g/L olarak belirlenmiştir. Koagülant maliyeti 

3,37 ($/m3), kg krom başına düşen alum fiyatı ise 0,16 ($/kg Krom) olarak hesaplanmıştır. 

Ca(OH)2 ile gerçekleştirilen koagülasyon deneylerinde optimumpH 11,0, işlem süresi 50 dk, 

koagülant derişimi 1,50 g/L olarak belirlenmiştir. Kaogülant maliyeti 9,17 ($/m3), kg krom 

başına düşen kireç fiyatı ise 0,40 ($/kg Krom) olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda kimyasal koagülasyon prosesiyle optimum koşullar sağlandığı takdirde atıksudan 

toplam kromun alıcı ortamda deşarj sınır değerine kadar giderildiği görülmüştür.  
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DÖNGELE KAPLICASININ TURİZM POTANSİYELİ VE BÖLGE HALKININ 

SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİSİ 

 

İlkay AKGÜRBÜZ1 

Yağmur UYSAL2 

ÖZET 

Termal turizm ülkemizin geri kalmış yörelerinin kalkınmasında önemli rol oynayacak 

potansiyele sahiptir. Termal turizm insanlarımıza yeni iş alanları sağlar ve emek-yoğun niteliği 

ile bu alanlarda istihdam imkânları yaratılabilir. Termal turizm, atıl durumdaki taşra 

sermayesini harekete geçirebilir.1991 yılında Sır Barajı’nın altında kalan Döngele Kaplıcası 

suyunun tekrar bulunması üzerine Kahramanmaraş ve ülke turizmine kazandırılması ve 

Döngele Kaplıcası suyunun bölge halkının sosyo-ekonomik yapısına etkisini araştırmak 

amaçlanmıştır. 

Bu araştırma, Döngele mahallesinin termal turizm potansiyelini ve bölge halkının sosyo-

ekonomik olarak etkileyip etkilemediğini ortaya koymaya yönelik olarak tarama modeliyle 

yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Döngele mahallesinde yaşayan 2070 kişiden anket 

uygulanan gönüllü 100 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

katılımcıların termal suyun tekrar bulunmasıyla Termal turizmin canlanması ve bölge halkının 

sosyo-ekonomikyapısınakatkısağlayıpsağlamamasınailişkingörüşlerinibelirlemekamacıyla 

tarafımızdan geliştirilen 13 soruluk bir anket uygulanmış ve verilerin analizinde SPSS paket 

programı kullanılmıştır. Ayrıca yöredeki arazi gözlemi ve inceleme gezisi sırasında otel 

işletmecileri, yerel yöneticiler ve mülkî idare yetkilileri ile görüşmeler yapılarak bilgiler 

derlenmiştir. Döngele mahallesinde yaşayan ve araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet, yaş 

grubu, aylık ortalama gelirleri, meslekleri ve eğitim durumlarına ilişkin özelliklerinin yüzde 

(%) ve frekans (f) değerlerialınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döngele, Sır Barajı, TermalTurizm 
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POTENTIAL AND THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE REGION 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the tourism potential of the village of Döngele after 

the re-discovery of theThermal Springs underthe Sır Dam in 1991, and to investigate the effect 

of this Thermal Springs on the socio-economic structure of the people of theregion. The samples 

of the study consisted of 100 participants who were lived in Döngele neighborhood. In order to 

determine the views of the partici pants about the revival of thermal water, therevitalization of 

thermal tourism and their contribution to the socio-economic structure of the people of 

theregion, a question naire which was developed by us was developed. In addition, during the 

field observations and tours in the region, various information has been collected by interviews 

with the thermal hotel operators, local administrators and the authorities in theregion. The 

percentage (%) and frequency (f) values of the partici pants about their gender, age group, 

monthly average in comes, occupations and educational status living in Döngele neighborhood 

who participated in the study were examined. 

Keywords:Döngele, Sır Dam, Thermal, Tourism. 

1. Giriş 

 Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri olan turizm, dünya gayri 

safi milli hasılasının% 10,2'sine katkıda bulunarak 7,6 trilyon ABD dolarına ulaşmaktadır 

(WTTC, 2017). Artan sayıda araştırmacı, hükümet ve kuruluş, büyük ölçekli turizm 

faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini analiz etmektedir (Wangve arkadaşları, 2017). 

 Dünyanın her yerinde, her kıtada, hatta okyanusların ve denizlerin altında sıcak su 

kaynakları bulunmaktadır. Dünya içindeki kayaların sıcaklığı derinlikle arttığı için su,yer 

kabuğun içinde yeterince derinlere sızarsa, sıcak kayalarla temas ettiğinde ısınmaktadır. Bu 

ısıtılmış sular yer yüzeyine yükselerek sıcak su kaynakları oluşturur. Kaplıca sahaları ve 

altındaki jeotermal yeraltı suyu sistemi, jeotermal kullanımı ve turizm endüstrisi için değerli 

doğal kaynaklardır (Abdulkadir ve Eritro, 2017). 

Su sıcaklığına göre, mineral su kaynakları 20 ° C'nin altındaki sıcaklıkta ve 20 ° C'nin 

üzerindeki sıcaklıkta olmak üzere sınıflandırılabilir(Majecka ve Tanaskovic, 2008). Ayrıca, 

mineral su kaynakları sıcaklıklarının değerine göre üç bağımsız gruba ayrılmaktadır: düşük 

(20 ° C ila 34 ° C arasındaki su sıcaklığı), orta (sıcaklıklar) (34 ° C ile 38 ° C arasında) ve 
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yüksek (38 ° C'yi aşan sıcaklıklar) (Valjarević ve ark., 2018).Jeotermal kaynaklardan sıcaklığı 

40°C’ye kadar olanlar turizm amaçlı kullanılırken 40–180°C arasında olanlar ısınma amaçlı 

180 °C’den fazla olanlar ise enerji üretimi için kullanılır. Jeotermal kaynaklar bulundukları 

bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak farklı özelliklere sahip mineraller ihtiva ederler. Buna 

bağlı olarak da kendine has kimyasal özellikler ihtiva eden jeotermal kaynaklardan sağlık 

alanında sıkça yararlanılır. Bu amaçla kapalı tesisler yapılarak jeotermal kaynaklardan istifade 

edilen yapılar kaplıca olarak adlandırılır. Özellikle su debisinin yüksek, konaklama, sosyal 

tesis, tanıtım ve ulaşım bakımından gelişme gösteren kaplıcalar turizm açısından oldukça 

gelişmişlerdir (Çomak ve Güncegörü, 2012). 

Jeotermal kaynaklardan yararlanma yararlanma MÖ 1500 yıllarına rastlar. Bu yıllarda 

Romalılar ve Çinliler jeotermal kaynakları yıkanma, pişirme ve ısınma amaçlı kullanmışlardır. 

Butarihlerdensonrajeotermal kaynaklar çevresinde sağlık amaçlı kurulan 

kaplıcalarhızlayayılırken,aynızamandaenerjielde etmek için de jeotermal kaynaklardan büyük 

ölçüdeyararlanılmıştır.Dünyada termal turizm, SPA olarak adlandırılan daha geniş bir turizm 

türünün bir parçası olarak kabul edilmektedir (Çiçek ve Avderen, 2013).Termal turizm 

ülkemizin geri kalmış yörelerinin kalkınmasında önemli rol oynayacak potansiyele sahiptir. 

Bunun nedeni, termal turizmin yeni iş alanları ve bu alanlarda istihdam imkanları sağlaması, 

bölge sermayesini harekete geçirmesi ve diğer turizm çeşitleri ile çok kolay entegrasyona 

gidebilmesidir.  

Araştırma Alanının Coğrafik Konumu ve Genel CoğrafikÖzellikler 

Döngele Kasabası, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Ceyhan Nehri üzerinde bulunan Sır Barajı’nın 

kuzey batısındadır. Kahramanmaraş’a 50 km mesafededir veKahramanmaraş İli Merkez 

İlçesi’ne bağlıdır. Batısında Andırın, güneyinde Osmaniye’nin Düziçi İlçesi vardır. Fiziki 

coğrafya olarak batısında Başkonuş dağı, kuzeyinde Kayışlı Dağı, doğusunda Sır Barajı 

(Ceyhan Nehri) ve Güneyinde Kıble dağı vardır (tr.climate-data.org/location/244). 
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Şekil 1. Döngele mahallesinin coğrafik konumu 

Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi (merkez beldesine) bağlı döngele mahallesinin bağlı 

olduğu belediyenin niteliği büyükşehir ilçedir.Döngele mahallesinin nüfusu 2016 yılı TÜİK 

verilerine göre toplam 2.070 tır. Döngele Kasabası’na, Kahramanmaraş-Kayseri işlek ana yolu 

üzerinden ulaşım mümkündür. Döngele Kasabası’nın iklimi Akdeniz iklimidir. Yazları sıcak 

ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklığı ise 18-20 0C, yaz aylarının 

sıcaklık ortalaması 30-35 0C’dir.  

Döngele kaplıca sularının ve jeotermal kaynağın ülke ekonomisine kazandırılması, bölge 

halkının ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi ve kamu yararı dikkate alınarak çevre 

ile uyumlu işletme tesisleri kurulması amaçlanmaktadır. Ancak, bu tarihi Döngele 

kaplıcasından, Sır barajı rezervuarında kalması nedeniyle 20 senedir yararlanılamamıştır. 

2010 yılı içerisinde özel teşebbüs tarafından Döngele jeotermal kaynağının tekrar kullanıma 

sunulabilmesi gayesiyle yapılan etüt çalışmaları sonucunda vurulan sondajla bölgeye tekrar 

canlılık verecek olan sıcak su ile tesislerin ihtiyacının karşılanabilmektedir. 

Termal kaynaklarının su özelliklerinin birbirlerinden çok farklı olması ve çeşitli hastalıkların 

tedavisi için kullanıldığı bilinmektedir (Sayılı ve ark., 2007). Termal suların bileşimindeki 

madeni tuz ve minerallerin özelliklerine göre birçok hastalığın tedavisinde tedaviye yardımcı 

olmak amacıyla kullanılabildiği ve insan sağlığına faydalı tıbben kabul bulmuştur. Döngele 

Kaplıcaları suyunun kimyasal özellikleri ilgili çalışmalar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 

Başkanlığı tarafından 2009 yılında yapılmıştır. Bu analizlerde kaplıca sularının özellikle 

bikarbonat, magnezyum, kalsiyum ve sodyum açısından zengin olduğu ve romatizma, kemik 

erimesi, siyatik, kireçlenme, dolaşım sistemi hastalıkları, nörolojik iyileştirme gerektiren 

hastalıklar, kadın hastalıkları, stres,uykusuzluk,saç,tırnakve derideki hücrelerin canlanması, 

mide ve yemek borusu rahatsızlıklarına faydalı geldiği belirlenmiştir.  

 

2. Materyal ve Metot: 

2.1. Materyal 

Bu çalışmada, 1991 yılında Sır Barajı’nın altında kalan Döngele Kaplıcası suyunun tekrar 

bulunması üzerine Döngele kaplıcasının Kahramanmaraş ve ülke turizmine kazandırılması ve 

kaplıcanın bölge halkının sosyo-ekonomik yapısına etkisini araştırmak amacıyla öncelikle alt 

problemler belirlenmiştir: a) Döngele Mahallesinin sahip olduğu jeotermal kaynak tekrar 

bulunduğunda bölge halkına sosyo–ekonomik bir yarar sağlamışmıdır? b) Döngele 

Kaplıcasının turizme kazandırılma potansiyelinedir? c) Döngele Mahallesinin halkının geçim 
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kaynakları arasında sahip olduğu jeotermal kaynaklar etkilimidir? 

Çalışmada sınanan hipotezler şu şekilde sıralanmıştır: 

1- Sıcak su kaynaklarının bölgede turizmin gelişmesine yol açmaktadır. 

2- Turizmin gelişimiyle bölgenin ekonomik olarak güçlenmesini ve bu sayede işsizliğin 

önlenmesini sağlamaktadır. 

3- Ekonominin ve iş olanaklarının iyi olması sonucu göç engellenmiştir. 

4- Kasabada ulaşım imkânlarını olumlu yönde etkilemiştir. 

 

Metot 

Araştırmanın örneklemini Döngele mahallesinde yaşayan 2070 kişiden anket uygulanan 

gönüllü 100 katılımcıoluşturmuştur.Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların 

konuya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla tarafımızdan geliştirilen 13 soruluk bir anket 

uygulanmış ve verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Ayrıca 

yöredekiarazigözlemiveincelemegezisisırasındaotelişletmecileri,yerelyöneticilervemülkî 

idare yetkilileri ile görüşmeler yapılarak çeşitli bilgilerderlenmiştir 

 

Bulgular ve Tartışma 

Döngelemahallesindeyaşayanvearaştırmayakatılankatılımcılarıncinsiyet,yaşgrubu, aylık 

ortalama gelirleri, meslekleri ve eğitim durumlarına ilişkin özellikleri incelenmiş ve elde 

edilen veriler grafikler üzerinde gösterilmiştir. Anket58 i erkek, 42 si kadın olan bölgede 

yaşayan 100 kişiye uygulanmıştır. Ankete katılan katılımcıların yaş aralıkları Şekil 2’de, 

eğitim durumları Şekil 3’te verilmiştir. Ankete katılan 100 kişiden 12 kişi memur, 28 kişi 

işçi, 14 kişi emekli, 17 kişi ev kadını, 5 kişi esnaf, 11 kişi serbest meslek ve 11 kişi diğer 

mesleklerdendir.  
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Şekil 2. Ankete Katılanların Yaş Aralıkları 

 

Şekil 3. Ankete Katılanların Eğitim Durumları 

 

Şekil 4. Ankete Katılanların Meslekleri 

 

 

AraştırmaSoruları 
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Soru 1: Ankette sorduğumuz “Döngele kaplıcası bölgenin ekonomik hayatına canlılık getirmiş 

ve iş yerleri açılmıştır”sorusuna 100 kişiden 88’i “katılıyorum”, 10’u “kararsızım”, 2’si ise 

“katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

Soru 2: Ankette sorduğumuz “Bölgede ulaşım imkânları iyileşmekte midir? ”sorusuna 

Ankete katılan 100 kişiden 80’i “katılıyorum”, 16’sı “kararsızım” ve 4’ü “katılmıyorum” 

cevabını vermiştir. 

Soru 3:Ankete katılan 100 kişiye önerilen“Döngele Kaplıcası yapılacak olan yatırımlar için 

bir çekicilik unsurudur”hipotezine100 kişiden 64’ü “katılıyorum”, 26’sı “kararsızım” ve 10’u 

“katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

Soru 4: Ankete katılan 100 kişiye önerilen“Kaplıca sayesinde bölgede yaşam kalitesi 

yükselmektedir”hipotezine 100 kişiden76’sı “katılıyorum”, 12’si “kararsızım” ve 12’si 

“katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

Soru 5: Ankete katılan 100 kişiye önerilen“Bölgede il dışına göç yavaşlamış, hemen hemen 

durmuştur”hipotezine100 kişiden 55’i “katılıyorum”, 29’u “kararsızım” ve 16’sı 

“katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

Soru 6: Ankete katılan 100 kişiye önerilen“Bölge her geçen gün gelişmektedir” hipotezine100 

kişiden 73’ü“katılıyorum”, 17’si“kararsızım” ve 10’u“katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

Soru 7: Ankete katılan 100 kişiye önerilen“Döngele kaplıcası Kahramanmaraş halkı tarafından 

benimsenmektedir” hipotezine 71’i “katılıyorum”, 16’sı “kararsızım” ve 13’ü “katılmıyorum” 

cevabını vermiştir. 

Soru 8: Ankete katılan 100 kişiye önerilen “Döngele kaplıcası mahallenin sosyokültürel 

yaşamını olumlu etkilemektedir” hipotezine 58’i “katılıyorum”, 32’si“kararsızım” ve 

10’u“katılmıyorum” cevabını vermiştir. 

 

SONUÇ  

 Çalışmanın amacını oluşturan hipotezimize göre sıcak su kaynakları bölgede turizmin 

gelişmesine katkı sağlamaktadır. Buna göre bu bölgedeki sıcak su kaynakların tekrar 

bulunması katılımcıların gözünde bölgeyi turizm açısından etkilemiş ve hatta Döngele 

mahallesine kurulmuş olan yeni bir tesis ile ekonomik hayata canlılık getirmiştir. 

Araştırmamıza göre Döngele mahallesinde beş yıldızlı 204 kişilik bir otel faaliyette olup iki 

tane de apart otel inşaatı devam etmektedir. Otelde çalışanların %70 i de Döngele 

mahallesinde ikamet etmektedir. 

Ekonominin ve iş olanaklarının iyileşmesi kasabadan göçü bir miktar engellemiştir. 
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Hipotezimize ankette verilen cevaplara göre “Bölgede il dışına göç yavaşlamış, hemen hemen 

durmuştur” maddesine çoğunluğun “ katılıyorum” yanıtını verdiği gözlemlenmiştir. Bölgeye 

kurulan tesis sayesinde iş olanakları gelişmiş ve katılımcılarınbölgeden göç oranının bundan 

sonraki yıllarda azalacağı ve kurulan yeni tesis ile bölgeden önceden göç etmiş kişileri de 

kendine çekeceği beklentisi içinde oldukları görülmüştür. “Bölgede ulaşım imkânları 

iyileşmektedir ”maddesine çoğunluğun “katılıyorum” yanıtını verdiği gözlemlenmiştir. Bu 

sonuç, Döngele mahallesine kurulan tesis ulaşım imkânlarını olumlu yönde etkilemiştir 

hipotezimizi desteklemektedir. Tesisisin açılmasıyla halkın taleplerini karşılamayan ulaşım 

imkânları halkın taleplerini karşılar seviyeye getirilerek bölgeye ulaşım imkânı sağlayan 

araçlar temin edilmeye 

başlanmıştır.Hipotezimizegöre“Bölgedebulunanyeraltıkaynaklarıturizmyatırımcılarını 

kendine çekmiştir” maddesine çoğunluğun “katılıyorum “yanıtını verdiği gözlemlenmiştir. 

Böylece 

bölgedebulunankaynaklartesissayesindedeğerkazanmıştırveyatırımcılarıkendineçekenbir 

unsur haline gelmiştir. 

Termal turizme katılanlar kaplıcaya sadece şifalı su için değil, kaplıcada bulunan çeşitli 

etkinliklere de katılmak ve eğlenmek, bunun yanı sıra gelmiş olduğu yöreyi de gezip görmek 

ister. Bu nedenle Döngele ve yakın çevresindeki doğal ve kültürel turizm değerlerinin 

tanıtılması için işletmeler gezi araçları ile turistlere bu hizmeti sunmalıdırlar. 

Bubağlamdaalternatif turlar düzenlenmeli ve tanıtım amaçlı broşürler hazırlanarak tur 

programları kapsamına alınmalıdır. 
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BEDEN EĞiTiMi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAKİ UZAKLAŞMA 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Burhan PARSAK1 

Leyla SARAÇ2  

ÖZET 

Ahlaki uzaklaşma bireyin ya da grubun, normal ya da olağan olarak kabul edilen davranışlardan 

uzaklaşması ve bu etik olmayan davranışların sıklıkla ortaya çıkmasına bağlı olarak, bu 

davranışların normal/etik olduğuna ikna edildiği süreç olarak açıklanmaktadır. Özellikle 

öğrencilerine model oluşturacak öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeylerinin ortaya 

konması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada beden eğitimi öğretmen adaylarının 

ahlaki uzaklaşma düzeylerinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmaya yaş ortalaması 21.55 (SS= 2.56) olan 84 kadın ve 

87 erkek katılmıştır. Öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeylerini belirlemek için 

Bandura, Barbanelli, Caprara ve Pastorelli (1996) tarafından geliştirilen ve Gezici-Yalçın, 

Şenyurt, Gültepe ve Coşkun (2016) tarafından Türkçeye çevrilen “Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçeğin bu çalışma kapsamında elde edilen güvenirlik katsayısı .91 olarak 

bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma 

düzeylerinin, adayların öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre (M1.sınıf= 53.41, SS= 11.09; 

M2.sınıf= 52.16, SS= 10.98; M3.sınıf= 50.09, SS= 15.79; M4.sınıf= 54.69, SS= 10.02) değişiklik 

göstermediğini ortaya koymuştur, p>.05. Bununla birlikte kadın ve erkek adayların ahlaki 

uzaklaşma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur, p<.05. Bu bulgulara göre 

kadın adayların (Mkadın= 49.67, SS= 12.16) ahlaki uzaklaşma düzeylerinin, erkek adaylardan 

(Merkek= 55.31, SS= 11.79)  daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları beden 

eğitimi öğretmen adaylarının  ahlaki uzaklaşma düzeylerinin düşük olduğunu ortaya koyarken, 

sınıf değişkenine göre farklılaşmadığını, ancak cinsiyet değişkenine göre kadınlar lehine 

farklılaştığını ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, öğretmen adayı, ahlaki uzaklaşma. 
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ABSTRACT 

Moral disengagement is explained as the process by which the individual or group is convinced 

that unethical/abnormal behaviors are normal/ethical due to the separation of behavior from 

normal or usual behaviors and the frequent emergence of these unethical behaviors. In 

particular, it is important to reveal the moral disengagement tendencies of physical education 

teacher candisates who will model their students. Therefore, in this study, it was aimed to 

determine whether moral disengagement levels of physical education teacher candidates differ 

according to the variables of grade and gender. The study included 84 females and 87 males 

with a mean age of 21.55 (SD= 2.56). In order to determine the level of moral disengagement 

of physical education teacher candidates the “Moral Disengagement Scale”, which was 

developed by Bandura, Barbanelli, Caprara and Pastorelli (1996) and translated into Turkish by 

Yalçın, Şenyurt, Gültepe and Coşkun (2016), was used. The reliability coefficient of the scale 

was found to be .91. The findings obtained from the study showed that the moral disengagement 

level of the physical education teacher candidates were similar according to the grade level of 

the candidates (M1st grade= 53.41, SD= 11.09; M2nd grade= 52.16, SD= 10.98; M3rd grade= 50.09, 

SD= 15.79; M4th grade= 54.69, SD= 10.02), p>.05. However, it was found that there was a 

significant difference between the moral disengagement level of female and male teacher 

candidates, p< .05. According to these findings, it was found out that the female females 

(Mfemale= 49.67, SS= 12.16) had higher moral divergence than male candidates(Mmale= 55.31, 

SS= 11.79). The findings of the research revealed that the moral dsengagement levels of the 

teacher candidates were low and did not differ according to the grade variable; but differed 

according to the gender variable in favor of men.  

Key Words: Physical education, teacher candidate, moral disengagement. 

GiRiŞ 

Toplumların gelişmesi ve varlıklarını sürdürmesi iyi yetişmiş, karekterli ve ahlaki değerlere 

sahip insanlara bağlı olduğu vurgulanmaktadır (Aydın, 2003). Bununla birlikte insanlar iyi 

ahlaki değerleri kendiliğinden öğrenemezler. Bu yüzden öğrenim dönemindeki her bireyin 

uygun ahlaki eylemlerde bulunması okulların temel hedefleri içerisindedir (Çubukçu, 2012; 

Ekşi, 2003). Gelecekte eğitim sisteminin önemli bir parçasını oluşturacak olan ve bununla 

birlikte öğrencilerine model olacak olan öğretmen adaylarının alan bilgisi yeterliliğinin yanında 

davranışları ile de ahlaki olgunluk göstermesi gereken bir meslek olduğu belirtilmektedir 

(Çekin, 2013).  



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
187 

Ahlak, bireylerin toplumsal yaşamdaki davranışlarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini 

düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar bütünü ve başka bireylerin davranışlarını, olumlu ya 

da olumsuz biçimde değerlendirmekte kullanılan ölçütler olarak tanımlanmaktadır (Baysaling, 

2000). Araştırmalar bireylerin davranışlarını sahip oldukları ahlaki değer anlayışlarının 

etkilediğini  ortaya koymaktadır. (Bandura, 1977; Riggs ve Enochs, 1990). Birey ahlaki 

olmayan bir davranışta bulunduğunda kendi kendini suçlama ve utanma gibi rahatsızlık veren 

duygular hissetmektedir (Sheikh ve Janoff-Bulman, 2010). Fakat, insanlar hissettikleri bu 

olumsuz duygulardan kurtulmak için değişik yollara başvurmaktadır. Ahlaki olmayan bir 

davranışta bulunan kişinin bu rahatsızlık veren duygulardan kurtulmasının yollarından biri de 

ahlaki uzaklaşmadır. Ahlaki uzaklaşma, ahlaki olmayan bir davranışta bulunan bireyin sosyal 

ve bilişsel açıdan kendisini düzenleme sürecini göstermektedir (Bandura, 1999). Buna göre, 

bireyler ahlaki olmayan bir davranışta bulunduğunda rahatsız edici duygular ve düşünceler 

hissetmemek için ahlaki olmayan davranışlarını haklı görmektedir. Zarar veren saldırgan 

davranışlar ve ahlak dışı eylemler, böylece birey açısından kabul edilebilir hale gelmektedir 

(Bandura, 2002). Bu bilgiler ışığında öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeylerinin ne 

durumda olduğunun belirlenmesi merak konusudur. Yapılan bazı araştırmalar öğretmen 

adaylarının yeterli ahlaki olgunluk düzeyine sahip olduğunu gösterirken (Alkal ve Kök, 2018; 

Çekin, 2013; Özmen, Er ve Gürgil, 2012); bazı araştırmalar ise öğretmen adaylarının düşük 

veya orta düzeyde ahlaki değerlere sahip olduğunu göstermektedir (Balay ve Kaya, 2014). Bu 

nedenle, öğretmen adaylarının davranışlarının gelecekte öğrenciler üzerinde etkili olacağı, 

öğrenci davranışlarını şekillendireceği durumu düşünülerek öğretmen adaylarının ahlaki 

uzaklaşma düzeylerinin incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Alan yazında beden eğitimi 

öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeyleri üzerine odaklanan araştırmaların yok denecek 

kadar az olduğu gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak bu çalışmada beden eğitimi öğretmen 

adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeylerinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Araştırma grubu  
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Araştırmaya Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 1., 2., 3., 4. 

sınıflarında öğrenim gören 84 kadın (Myaş= 21.23±2.52)  87 erkek (Myaş= 21.86±2.57)  toplam 

171 beden eğitimi öğretmeni adayı katılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyi ve cinsiyetlerine 

yönelik bilgilerin toplandığı Kişisel Bilgi Formu ve Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçek Bandura, Barbaranelli, Caprara, ve Pastorelli (1996) tarafından geliştirilmiş ve Gezici-

Yalçın, Şenyurt, Gültepe ve Coşkun (2016) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Ölçek 5’li Likert 

tipinde hazırlanmış olup toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınacak minimum ve 

maksimum puanlar 0-104 arasında değişmekte ve yüksek puanlar ahlaktan uzaklaşma 

düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Gezici-Yalçın ve ark. (2016) ölçeğin Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısının .86 olduğunu ortaya koyarken, bu araştırmada Cronbach alfa değeri .91 

olarak hesaplanmıştır.  

Veri Toplama İşlemi 

Veri toplama işlemi kapsamında çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmen adaylarının uygun 

ders saatleri belirlenmiş, ders öğretmeninden izin alınmış, izin alınan derslerdeki öğretmen 

adaylarına çalışma ile ilgili gerekli bilgiler verilmiş, açıklamalar yapılmış ve yalnızca çalışmaya 

katılmaya gönüllü olanlara ölçek uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde, katılımcıların sınıflarına göre ahlaki 

uzaklaşma düzeylerini karşılaştırmak amacı ile Kruskal-Wallis, ahlaki uzaklaşma düzeylerini 

cinsiyetlerine göre karşılaştırmak amacı ile Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 

11.5 (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının  ahlaki uzaklaşma düzeylerinin öğrenim gördükleri sınıflara göre 

farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacı ile uygulanan Kruskal Wallis analiz 

sonuçları 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını ortaya koymuştur, X2 (3, n=171)= 6.48, p= .09. Bu 

bulgular 1. sınıf (M= 53.41, SS= 11.09), 2. sınıf (M= 52.16, SS= 10.98), 3. sınıf (M= 50.09, SS= 

15.79) ve 4. sınıfta (M= 54.69, SS= 10.01) öğrenim gören katılımcıların ahlaki uzaklaşma 

puanlarının benzer olduğunu göstermiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeylerinin öğrenim gördükleri sınıflara 

göre ortalamaları 

      Sınıf N Ort. SS 

      1. Sınıf 41 53.41 11.09 

      2. Sınıf 43 52.16 10.98 

      3. Sınıf 45 50.09 15.79 

      4. Sınıf 42 54.69 10.01 

      Toplam 171 52.50 12.26 

 

Kadın ve erkek öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile uygulanan Mann Whitney U testi 

analiz sonuçları, iki cinsiyet arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur, z= -3.17, p= 

.002. Bulgulara göre kadın katılımcıların (M= 49.67, SS= 12.16) ahlaki uzaklaşma düzeyleri 

erkek katılımcılardan (M= 55.31, SS= 11.79) daha düşük düzeyde bulunmuştur (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının cinsiyete göre ahlaki uzaklaşma puanlarına ilişkin ortalamaları  

     Cinsiyet  N  Ort.  SS  Med.  

      Kadın  84  49.67  12.16  49.50  

      Erkek  87  55.31  11.79  57.00  

     Toplam  171  52.54  12.26  54.00  

 

TARTIŞMA 

Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara göre ahlaki uzaklaşma düzeyi 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Bu bulgunun 

öğretmen adaylarının benzer ahlaki gelişim dönemlerinde olmalarından kaynaklandığı 

söylenebilir (Alkal ve Kök, 2018; Kohlberg, 1974; Şengün, 2008). Öğretmenlerin değerler 

eğitimine yönelik görüşleri üzerine yapılan çalışmalarda, kıdem yılı ile değerler eğitimine 

ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgudan yola 

çıkarak, araştırmacılar zamanın değişmesine rağmen öğretmenlerin değer yargılarını muhafaza 

ettiklerini belirtmişlerdir (Aran ve Demirel, 2013; Özmen ve ark., 2012; Yüksel, 2012). Bu 

durum öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara göre ahlaki uzaklaşma puanlarının 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
190 

farklılaşmaması durumunu destekler niteliktedir. Benzer şekilde öğretmen adaylarının var olan 

ahlaki uzaklaşma eğilimlerini korudukları söylenebilir.  

Araştırma kadın ve erkek öğretmen adaylarının ahlaktan uzaklaşma düzeylerine yönelik almış 

oldukları puanlar açısından fark olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, kadın beden 

eğitimi öğretmen adaylarının ahlaktan uzaklaşma düzeyi puanları, erkeklerle kıyaslandığında 

anlamlı derecede düşük çıkmıştır. Kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre 

ahlaktan uzaklaşma düzeylerinin daha düşük olması; Gezici-Yalçın, Şenyurt, Gültepe ve 

Coşkun (2016)’un yaptığı araştırmada kadın ve erkeklerin ahlaki uzaklaşma eğilimleri arasında 

fark olmaması bulgusuyla örtüşmemektedir. Bandura ve ark. (1996) ve Saraç ve Parsak 

(2018)’ın yaptığı çalışmada ise erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre daha fazla ahlaki 

uzaklaşma eğilimine sahip olduğunun tespit edilmiş olması bu araştırmanın bulgusuyla 

paralellik göstermektedir. Benzer şekilde yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere göre daha 

fazla ahlaki olgunluğa sahip olduklarının tespit edilmiş olması bu araştırmadaki bulgularla 

örtüşmektedir (Çekin, 2013; Kaya ve Aydın, 2011; Şengün, 2008). Bu anlamda kadınların 

erkeklere göre daha az ahlaki uzaklaşma eğilimi içerisinde olmaları, toplumun benimsemiş 

olduğu kültürel faktörlerden ve sonradan öğrenilen cinsiyet rollerinden kaynaklandığı 

söylenebilir (Alkal ve Kök, 2018; Şengün, 2008). Çiftçi (2001), Lise öğrencilerinin ahlaki yargı 

yeteneklerini karşılaştırdığı çalışmasında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha özerk 

olmaya, girişimci olmaya, planlar yapmaya teşvik edildiğini; kız öğrencilerin kendilerini 

geliştirmeleri, yaşama, mesleğe, dış dünyaya hazırlanmaları yerine, daha çok ailelerine ve daha 

sonra da eşlerine bağımlı olmalarının teşvik edildiğini belirtmektedir (akt. Güler, 2006). 

Buradan yola çıkarak erkeklerin başarılı, güçlü vb. olmaları adına daha fazla ahlaki uzaklaşma 

eğilimi gösterdikleri söylenebilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma bulguları beden eğitimi öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeylerinin düşük 

olduğunu ortaya koyarken, sınıf değişkenine göre farklılaşmadığını, ancak cinsiyet değişkenine 

göre kadınlar lehine farklılaştığını ortaya koymuştur. Bu bulgulardan yola çıkılarak, özellikle 

beden eğitimi öğretmen adaylarının, almış oldukları derslere bağlı olarak, ahlaki uzaklaşma 

düzeylerinin değişikliğe uğramıyor olmasına yönelik, eğitim programına, konu ile ilgili dersler 

eklenmesi önerilmektedir.  
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SPORDA AHLAKTAN UZAKLAŞMA 

DÜZEYLERİ 

Leyla Saraç1 

Burhan Parsak2 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı geleceğin beden eğitimi öğretmenleri ve okul takımı antrenörleri olarak, beden 

eğitimi öğretmen adaylarının spor ortamında ahlaki uzaklaşma düzeylerini cinsiyet, öğrenim görülen 

sınıf ve lisanslı sporcu olup olmama durumu değişkenlerine göre karşılaştırmaktır. Araştırmaya % 

57.9’u lisanslı, %42.1’I lisanssız olmak üzere toplam 171 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların 

84’ü kadın (Myaş= 21.23±2.52), 87’si erkektir (Myaş= 21.86±2.57). Araştırmada veri toplamak amacı ile 

Boardley ve Kavussanu (2008) tarafından geliştirilen ve Gürpınar (2015) tarafından Türkçeye çevrilen 

ve toplam 8 madde ve tek faktörden oluşan “Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin  

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı bu çalışmada .69 olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulguları kadın 

ve erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaki uzaklaşma düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur, p>.05. Bulgulara göre kadın (Mkadın= 17.10, SS= 

6.79) ve erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının (Merkek= 18.60, SS= 6.33) sporda ahlaki uzaklaşma 

düzeyleri benzerdir. Benzer şekilde bulgular öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara göre 

(M1.sınıf= 17.29, SS= 6.76; M2.sınıf= 17.30, SS= 6.94; M3.sınıf= 17.71, SS= 6.13; M4.sınıf= 19.14, SS= 6.58) 

ahlaki uzaklaşma düzeylerinin farklılaşmadığını ortaya koymuştur, p>.05. Bulgularda ayrıca öğretmen 

adaylarının sporda ahlaktan uzaklaşma puanlarının lisanslı sporcu olup olmama durumuna göre de 

farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (Mlisanslı= 17.56, SS= 5.58; Mlisanssız= 18.26, SS= 7.78, p>.05). Bu 

araştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaki uzaklaşma düzeylerinin düşük olduğu ve 

cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve lisanslı sporcu olup olmama durumuna göre farklılaşmadığı ortaya 

konmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Sporda ahlaktan uzaklaşma, beden eğitimi, öğretmen adayı.LEVELS OF 

PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES' MORAL DISENGAGEMENT IN 

SPORT 
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The aim of this study is to compare the physical education teacher candidates’ moral disengagement 

level in sport by gender (female, male), grade (1st grade, 2nd grade, 3rd grade and 4th grade) and being 

licensed athlete or not. A total of 171 teacher candidates, 57.9% of whom were licensed, 42.1% were 

unlicensed, were participated in the study. Of the 171 participants, 84 were female (Mage = 21.23 ± 2.52) 

and 87 were male (Mage = 21.86 ± 2.57). In order to collect data the eight item one factor “Moral 

Disengagement in Sport Scale”, which was developed by Boardley and Kavussanu (2008) and translated 

into Turkish by Gürpınar (2015) was used. Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale 

was calculated as .69 in the current study. Research findings revealed that there was no statistically 

significant difference between female and male physical education pre-service physical education 

teachers' level of moral disengagement in sport, p>.05. According to the findings, the levels of moral 

disengagement of female (Mfemale= 17.10, SD= 6.79) and male physical education teacher candidates in 

sports are similar (Mmale= 18.60, SD= 6.33). Similarly, the findings revealed that the levels of moral 

divergence did not differ according to the grades of teacher candidates (M1st grade= 17.29, SD= 6.76; M2nd 

grade= 17.30, SD= 6.94; M3rd grade= 17.71, SD= 6.13; M4th grade= 19.14, SD= 6.58, p>.05). In addition, it 

was found out that the teacher candidates' scores on moral disengagement in sports did not differ 

according to whether physical education teacher candidates were licensed athletes or not (Mlicenced= 

17.56, SS= 5.58; Mnotlicenced= 18.26, SS= 7.78, p>.05). In this study, it is revealed that physical education 

teacher candidates have low levels of moral disengagement in sport and do not differ according to 

gender, grade and being licensed athletes or not. 

Key Words: Moral disengagement in sport, physical education, teacher candidate. 

GİRİŞ 

Son zamanlarda spor müsabakalarının ticarileşmesi, sportif başarıların toplumda aşırı değerli hale 

gelmesi adaletli oyun temelindeki ahlaki tutum ve eylemlerin önemini kaybetmesine ve “Ne olursa olsun 

kazanma” düşüncesinin ön plana çıkmasına sebep olmuştur (Yıldıran, 2005). Sporu bir iş olarak 

benimseyip, adeta onun için yaşayan bireylerde saldırgan davranışlar, sürekli üstün olma çabası, kendini 

beğenme ve ünlü olma düşüncesi hâkim olabilmektedir (Öngel, 1997). Performans sporunda, rakibi 

yenmek veya rekoru aşmak için gösterilen bütün çabalar da spor olayı içerisindeki yazılı hukuk 

yasalarına göre ve toplumun genel ahlaki değerlerine göre şekil almaktadır (Yoncalık ve Gündoğdu, 

2007). Fakat Aşırı kazanma isteği bazen sportif kuralların dikkate alınmamasına neden olmaktadır (Işım, 

Güvendi ve Toros, 2019). Bu durum da sporun saygı, barış, sosyalleştirici ve eğitici yönünün göz ardı 

edilmesine ve spor ortamında agresif, huzursuzluk yaratan davranışların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Tanrıverdi, 2012). Sporun doğası gereği sosyal bir alan içerisinde gerçekleştirilen 

müsabakalarda rakibinin yaşadığı sağlık problemlerinde ona yardım etmek veya takım arkadaşını, 

sporcusunu desteklemek gibi olumlu davranışlar gözlemlenirken; rakibi kışkırtmak, yalan söylemek 

veya rakip sporcuların sakatlanmasına sebebiyet vermek gibi olumsuz olaylarla da karşılaşılmaktadır 
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(Kavussanu, 2008). Bireylerin bu davranışlarının sahip oldukları ahlak anlayışlarının bir yansıması 

olduğu belirtilmektedir (Bandura, 1977; Riggs ve Enochs, 1990).  

Spor ortamında ahlaki olmayan bir davranışta bulunan birey ahlaktan uzaklaşma mekanizmasını 

kullanarak olumsuz bir etki yaşamadan yapmış olduğu olumsuz davranışa dayanak oluşturabilmekte ve 

böylece gelecekte yapacağı ahlaki olmayan davranışlarla ilgili üzerindeki baskıyı azaltmaktadır 

(Gürpınar, 2015; Bandura, 1999). 

Ahlaki uzaklaşma, sporcuların müsabakalarda kuralları kendi lehlerine olacak şekilde çiğnemeyi, rakibe 

karşı saldırgan davranışlarda bulunmayı ve kendisine haksız bir şekilde avantaj sağlamayı “akıllı bir 

taktik” olarak düşünmeleri ve böylece utanç ve suçluluk duygusundan kendilerini kurtararak ahlaki 

olmayan eylemleri kabul edilebilir hale getirmeleridir (Yıldıran, 2005; Bandura, 1999). Bu durum, okul 

sporlarında da gözlenmekte, kural dışı davranışlar dahi ahlaki açıdan değil taktiksel bir durum olarak 

değerlendirilmektedir (Yıldıran, 2005). Bu bilgiler ışığında beden eğitimi öğretmen adaylarının spor 

ortamında kendi ahlak sistemlerinin ne düzeyde olduğu merak konusudur.  

Saraç ve Parsak (2018) beden eğitimi öğretmenleri ile yaptıkları araştırmada öğretmenlerin sporda 

ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin düşük olduğunu ve bu eğilimin cinsiyet açısından bir fark 

oluşturmadığını; Boordley ve Kavussanu (2007) farklı branşlardaki sporcularla yaptıkları çalışmada 

erkek sporcuların kadın sporculardan daha fazla ahlaki uzaklaşma eğilimi içinde olduklarını tespit 

etmiştir. Öğretmen davranışlarının öğrencilerin ahlaki gelişimini etkilediği ve onların ahlaki 

davranışlarını şekillendirdiği (Çekin, 2013) durumundan yola çıkarak gelecekte okullarda göreve 

başlayacak olan öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma düzeylerinin incelenmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır.  

Alan yazında beden eğitimi öğretmen adaylarının spor yaşamlarındaki ahlaki uzaklaşma düzeyleri 

üzerine odaklanan araştırmaların yok denecek kadar az olduğu gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak 

araştırmanın amacı geleceğin beden eğitimi öğretmenleri ve okul takımı antrenörleri olarak, beden 

eğitimi öğretmen adaylarının spor ortamında ahlaki uzaklaşma eğilimlerini, cinsiyet, öğrenim görülen 

sınıf ve lisanslı sporcu olup olmama durumu değişkenlerine göre karşılaştırmaktır.  

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 

Araştırma grubu  

Araştırmaya Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 1., 2., 3., 4. sınıflarında 

öğrenim gören 84 kadın (Myaş= 21.23±2.52)  87 erkek (Myaş= 21.86±2.57)  toplam 171 beden eğitimi 

öğretmeni adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının  % 57.9’u lisanslı sporcu, %42.1’i lisanssızdır. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında beden eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaktan uzaklaşma düzeylerini 

ortaya koymak amacı ile Boardley ve Kavussanu (2008) tarafından geliştirilen ve Gürpınar (2015) 

tarafından Türkçeye çevrilen “Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 7’li Likert 

tipinde hazırlanmış olup, toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum ve 

maksimum değerler 8-56 arasında değişmektedir. Ölçekten alınabilecek yüksek puanlar sporda ahlaktan 

uzaklaşma düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Gürpınar (2015) ölçeğin güvenirlik katsayısını 

.78 olarak bulmuş, bu araştırmada ise güvenilirlik katsayısı .69 olarak bulunmuştur. 

Veri Toplama İşlemi 

Veri toplama işlemi kapsamında çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmen adaylarının uygun ders 

saatleri belirlenmiş, ders öğretim elemanlarından izin alınmış, izin alınan derslerdeki öğretmen 

adaylarına çalışma ile ilgili gerekli bilgiler verilmiş, açıklamalar yapılmış ve yalnızca çalışmaya 

katılmaya gönüllü olanlara ölçek uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde, katılımcıların cinsiyetlerine ve lisanslı sporcu 

olup olmama durumlarına göre sporda ahlaktan uzaklaşma düzeylerini karşılaştırmak amacı ile Mann-

Whitney U, öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre sporda ahlaktan uzaklaşma düzeylerini 

karşılaştırmak amacı ile de Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 11.5 (Statistical Package 

for the Social Sciences) istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Kadın ve erkek öğretmen adaylarının sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile uygulanan Mann Whitney U testi analiz 

sonuçları, iki cinsiyet arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur, z= -1.54, p= .12. Bulgulara 

göre kadın katılımcıların (M= 17.10, SS= 6.79) sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyleri ile erkek 

katılımcıların (M= 18.60, SS= 6.33) sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyleri benzer olarak bulunmuştur 

(Tablo 1). 

Tablo 1. Öğretmen adaylarının cinsiyete göre ahlaki uzaklaşma puan ortalamaları  

   Cinsiyet  N  Ort.  SS  Med.  
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     Kadın  84  17.10  6.79  16.00  

     Erkek  87  18.60  6.33  18.00  

    Toplam  171  17.86  6.59  18.00  

 

Beden eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaktan uzaklaşma düzeylerinin sınıf değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amacı ile Kruskal-Wallis testi uygulanmış ve analiz sonuçları 

1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığını ortaya koymuştur, X2 (3, n=171)= 2.84, p= .42. Araştırma bulguları 1. sınıf (M= 

17.29, SS= 6.76), 2. sınıf (M= 17.30, SS= 6.94), 3. sınıf (M= 17.71, SS= 6.13) ve 4. sınıf (M= 19.14, SS= 

6.58) öğretmen adaylarının sporda ahlaktan uzaklaşma puanlarının benzer olduğunu ortaya koymuştur 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara göre ahlaki uzaklaşma puan ortalamaları 

       Sınıf  N  Ort.  SS  

      1. Sınıf  41  17.29  6.76  

      2. Sınıf  43  17.30  6.94  

      3. Sınıf  45  17.71  6.13  

      4. Sınıf  42  19.14  6.58  

      Toplam  171  17.86  6.59  

 

Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaktan uzaklaşma puanlarının, sporcu 

lisansına sahip olup olmama durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacı ile Mann 

Whitney U testi uygulanmış ve analiz sonuçları lisanslı sporcu olan ve olmayan adayların sporda 

ahlaktan uzaklaşma puanlarının istatistiksel olarak farklılaşmadığını ortaya koymuştur, z= -.13, p= .90. 

Araştırma bulguları lisanslı sporcu olan (M= 17.57, SS= 5.58) ve olmayan (M= 18.26, SS= 7.78) 

öğretmen adaylarının sporda ahlaktan uzaklaşma düzeylerinin benzer olduğunu göstermiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının lisanslı sporcu olup olmamalarına göre ahlaki uzaklaşma puan 

ortalamaları  

Lisans durumu  N  Ort.  SS  Med.  

Lisanslı sporcu  99  17.57  5.58  17.00  
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Lisanssız  72  18.26  7.78  18.00  

Toplam  171  17.86  6.59  18.00  

TARTIŞMA 

Araştırma sonuçları kadın ve erkek beden eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaki uzaklaşma 

ölçeğinden almış oldukları puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya 

koymuştur. Benzer şekilde öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puanların öğrenim gördükleri 

sınıflara ve lisanslı sporcu olup olmama durumuna göre de farklılaşmadığı bulunmuştur. Alan yazında 

sporda ahlaki uzaklaşma ile ilgili kısıtlı sayıda araştırma olduğu tespit edilmiştir (Boardley ve 

Kavussanu, 2008, 2010; Saraç ve Parsak, 2018; Işım ve ark., 2019; Akoğlu, Ayyıldız ve Sunay, 2019). 

Boardley ve Kavussanu (2008) sporda ahlaki uzaklaşma ölçeğini geliştirdikleri çalışmalarında, sporcu 

erkeklerin sporcu kadınlardan; futbolcuların basketbol sporcularından daha fazla ahlaki uzaklaşma 

eğiliminde olduklarını tespit etmişlerdir. Boardley ve Kavussanu (2010), yaptıkları bir başka çalışmada 

da erkeklerin kadınlara oranla daha fazla ahlaktan uzaklaştıklarını; benzer şekilde Akoğlu ve ark. (2019) 

uluslararası spor organizasyonlarına katılan milli sporcularla yaptıkları araştırmada sporcu erkeklerin 

sporcu kadınlardan daha fazla ahlaki uzaklaşma eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bulgular 

araştırmada cinsiyet değişkeni ile ilgili ortaya çıkan bulgularla örtüşmemektedir. Saraç ve Parsak 

(2018)’ın beden eğitimi öğretmenleriyle yaptıkları çalışmada spor ortamında kadın ve erkek 

öğretmenlerin ahlaki uzaklaşma eğilimleri arasında fark olmaması durumu bu araştırmadaki bulguyu 

destekler niteliktedir. Beden eğitimi öğretmen adaylarının aynı koşullarda eğitim almış olması ve 

aldıkları eğitimin cinsiyete göre farklılaşmamasının (Cengiz ve Serbes, 2014) kadın ve erkek beden 

eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaki uzaklaşma puanlarının benzer olması durumunu ortaya 

çıkardığı söylenebilir.  

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara göre sporda ahlaki uzaklaşma puanları arasında 

anlamlı bir farklılık olmamasının, öğretmen adaylarının benzer ahlaki gelişim dönemlerinde 

olmalarından kaynaklanıyor olduğu söylenebilir (Alkal ve Kök, 2018; Şengün, 2008; Kohlberg, 1974).  

Işım ve ark. (2019) amatör futbolcularla yaptıkları çalışmada sporcuların ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin 

ortalamanın biraz üzerinde olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bulgu lisanslı ve lisanslı olmayan öğretmen 

adaylarının ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin düşük olması durumuyla örtüşmemektedir. Bu durumun 

öğretmen adaylarının gelecek nesilleri yetiştirecek olmasından ve onlara model olacak şekilde 

öğretmenlik mesleği eğitimi alıyor olmalarından kaynaklandığı söylenebilir (Çekin, 2013).  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
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Bu araştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının sporda ahlaki uzaklaşma düzeylerinin düşük olduğu; 

cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve lisanslı sporcu olup olmama durumuna göre de farklılaşmadığı ortaya 

konmuştur.  Sporda beden eğitimi öğretmen adaylarının ahlaki uzaklaşma eğilimlerinin derinlemesine 

araştırılması için nitel araştırma yöntemi kullanılması; araştırmada öğretmen adaylarının ahlaki 

uzaklaşma puanlarının ortalamanın altında bulunmuş olmasına rağmen en düşük düzeyde çıkmamasının 

olası nedenlerinin araştırılması önerilmektedir.  
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Rotasyon Baskılı Pamuk/Polyester Karışımlı Kumaşta Bazı Performans Özelliklerinin 

Deneysel Olarak Değerlendirilmesi 

Mehmet AKBULUT1 

Füsun DOBA KADEMR2.  

Tuğrul OĞULATA3 

Özet 

Tekstil sektöründe dokuma kumaşlarda hammadde olarak pamuk / polyester karışımlı kumaşlar 

birçok olumlu özellikleri nedeniyle dış giyimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle son 

yıllarda tüketici talepleri doğrultusunda bu kumaşların baskı ile renklendirilmesi tercih 

edilmektedir. Bu kapsamda, pamuk / polyester karışımlı dokunmuş kumaş ön terbiye işlemine 

tabi tutulmuş ve ardından kumaş rotasyon baskı ile renklendirilmiştir. Rotasyon baskı sonrası 

kumaşa fikse, apre ve sanfor işlemlerleri uygulanmıştır. Pamuk/ polyester karışımlı baskılı 

kumaşın baskı öncesi ve sonrası (yıkama sonrası stabilite, boncuklanma vb.) bazı performans 

özellikleri deneysel olarak belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelime: rotasyon baskı, boncuklanma, çekmezlik 

 

Experimental Evaluation Of Some Performance Characteristics of Rotational Printed 

Cotton/Polyester Blended Fabric 

Abstract 

In the textile sector, cotton / polyester blended fabrics as a raw material in woven fabrics are 

widely used in outerwear due to many positive properties. Especially in recent years, in line 

with consumer demands, it is preferred to color these fabrics with printing. In this context, 

cotton / polyester blended woven fabric was pre-treated and the fabric was colored by rotation 

printing. After the rotation printing, the fabric was fixed, finishing and shrinking processes were 
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applied. Some performance characteristics of cotton / polyester blended fabric before and after 

printing (dimensional stability to washing, pilling, etc.) are determined experimentally and the 

obtained results are evaluated. 

 Key words: Rotation printing, pilling, shrinkage. 

 

1.GİRİŞ 

Tekstil terbiyesinde renklendirmenin bir dalı olan baskı teknolojisi, insanlığın başlangıcı ile 

ortaya çıkmış çok eski bir renklendirme dalıdır. Bir şekilde (yontarak, oyularak veya kalıp 

çıkarılarak) bir yüzey üzerine desen oluşturularak bu yüzeyin renklendirilip tekstil yüzeyine 

aktarılması bilinen en eski baskı desenlendirme yöntemidir. İnsanoğlunun sert çizimler üzerine 

desen oyma eğilimi Paleolitik dönemden beri görülmektedir. Asıl baskı sanatı, kâğıdın icadıyla 

önem kazanmaya başlamış, Batı Avrupa'da baskı sanatının 15. yüzyılda Avrupa'nın bazı 

ülkelerinde kullanılmaya başlanması ve 19. yüzyılda fotoğrafın bulunuşu ile baskının yeni 

alanlara yönelmesi hızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. 20. yüzyıl baskı desenlendirmede 

farklılık yaratacak renklendirme olanakları sağlanarak bugün dijital baskı olarak bilinen 

teknoloji ağırlıklı baskı desenlendirmede altın çağına ulaşılmıştır (Kavuran 2019). 

Tekstil terbiyesinde renklendirme işlemleri boyama ve/veya baskı yöntemleriyle 

gerçekleştirilmektedir. Baskı ile renklendirmede üretim teknolojileri rulo baskı, film-druk (düz 

şablonlu) baskı, rotasyon baskı ve transfer baskı olarak geçmişten günümüze uzun metrajlı 

kumaşlar için kullanılan baskı teknikleridir. Parça baskı olarak masa baskı ve son yıllarda tercih 

edilen dijital baskı uygulamada kullanılan diğer baskı yöntemleridir. Kumaşın örme veya 

dokuma olması, giysi ya da metraj kumaş olması, baskı deseninde çalışılacak raport tercihi, 

canlı baskı yüzeyleri elde etme isteği, renk sayısının fazla olması seçeneği gibi kriterler 

sıralanan baskı tekniklerinde hangisi/hangilerinin tercih edileceğine karar vermeyi sağlar.  

Dünya baskılı kumaş üretiminin %66’sı Asya’da gerçekleşmekte ve Çin tek başına bu oranın 

%30’unu karşılamaktadır. Dünyada baskılı kumaş üretiminde kullanılan üretim teknolojileri 

Şekil 1.’de grafik olarak verilmiştir. Baskı ile renklendirmede kullanılan üretim 

teknolojilerinden rotasyon baskı makineleri %65’ini, film-druk (düz şablonlu baskı) baskı 

makineleri ile %25’ini üretmektedir. Dünyada baskılı kumaşların kullanım alanı olarak 

%54’ünün giysilik kumaşlar %34’ünün ev tekstili ürünler olduğu Şekil 2.’de görülmektedir 

(Kanık, 2010). 
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Şekil 1. Baskı Üretim Teknolojileri (Kanık, 2010) 

 

Şekil 2. Baskılı Kumaşların Kullanım Alanı (Kanık, 2010) 

 

Uygulamada en fazla tercih edilen baskı makinası olarak rotasyon baskı makinası, geniş enli 

kumaşlara baskı yapabilen kontinü bir baskı makinasıdır. Baskı işlemine hazır olan kumaşlar 

doklara sarılarak tek parça haline getirilir. Baskı makinasının gerekli ayarları yapılır, çalışılacak 

baskı şablonları hazırlanır, kumaşı taşıyan blanket kontrol edilir. Basılacak kumaşın makine 

girişinde kumaş blankete yapıştırılarak (genellikle suda yıkama ile çıkabilen yapıştırıcılar 

kullanılır) baskıya hazır hale getirilir. Renk sayısına göre makinaya rotasyon şablonları 

yerleştirilir. Bu makinalarda baskısı yapılacak kumaş blanketle birlikte ilerlemekte rotasyon 

şablonların altından geçmektedir. Rotasyon baskı makinasında şablonların çevresi raport ölçüsü 

kadardır (örneğin 64 cm). Son basılan renkten sonra, kumaş yaş halde olduğundan blanket 
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ilerleyerek doğrudan kumaşı kurutmaya girdirmekte ve kurutma çıkışı baskısı yapılmış olan 

kumaş fikse işlemine yönlendirilmektedir (Şekil 3.) 

 

Şekil 3. Rotasyon Baskı Makinesi (https://www.zimmer-klagenfurt.com, 2019) 

Bu çalışmada pamuk/polyester karışımlı dokunmuş ham kumaş baskı öncesi ön terbiye işlemine 

tabi tutulmuş ardından rotasyon baskı makinasında baskı ve kurutma, ardından da fikse 

işlemleri uygulanmıştır. Ön terbiyeden çıkmış kumaş ile baskı işlemi görmüş kumaşların buhar 

sonrası boyut değişimi (wira), yıkamadan sonra boyut değişimi (sanfor), elastikiyet, potluk, 

boncuklanma gibi bir takım performans özellikleri standartlara göre test edilmiş ve sonuçları 

kıyaslanmıştır.  

 

2. MATERYAL ve METOT    

2.1. Materyal 

Pamuk/polyester karışımı kumaşta kullanılan çözgü ipliğinin iplik özellikleri Tablo 1.’de 

verilmiştir. Burada ipliğin düzgünsüzlüğü, iplik üzerindeki ince yer, kalın yer, neps ve tüylülük, 

ipliğin mukavemeti yer almaktadır.  

Pamuk/polyester ham kumaşın dokuma üretim özellikleri Tablo 2.’de yer almaktadır.   
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Tablo 1. Ne 40/1 Pamuk İpliği özellikleri 

Düzgünsüzlük 

(%CV) 

İnce yer 

(-40) 

İnce 

yer 

(-50) 

Kalın 

yer 

(+50) 

Neps 

(+200) 

Tüylülük 

(H) 

Mukavemet 

(Rkm) 

Uzama 

(%) 

11.9 25 0 15 35 3.5 24 7.5 

 

Tablo 2. Pamuk/Polyester Kumaşın Dokuma Üretim Özellikleri 

 

 

Pamuk/polyester karışımlı dokunmuş ham kumaş, rotasyon baskı öncesi ön terbiye işlemine tabi 

tutulmuş olup işlem sırası aşağıda açıklanmıştır. 

Soğuk kasar: Kumaş tek tekneli fulardan 20 m/dk. hızla 30 oC soğuk kimyasallardan geçirilerek 

soğuk kasar işlemi uygulanmıştır. 

Döndürme: Kumaş rotasyona katılarak 24 saat boyunca döndürme işlemi yapılmıştır.  

Yıkama: 20 m/dak hız ile 8 kazanda sırasıyla 40, 50, 60, 80 ve 90oC sıcaklıklarda kumaş 

yıkanmıştır.  

Kurutma: Pamuk/polyester karışımlı kumaş yıkama sonrası 20 m/dk ile 150 -160 0C ram 

makinasında kurutulmuştur. 

Merserize: Merserize bölümünde  kumaşa 25 m/dk 95 0C’de  28 bome kostikle merserize 

yapılmıştır. 
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Yıkama: Pamuk/polyester karışımlı kumaş merserize sonrası yıkanıp kurutma için ram 

makinasına girmiştir. 

Kurutma :Yıkama sonrası kumaş 25 m/dk ile 150 0C’de kurutulmuştur. 

Fikse: Kurutma sonrası pamuk/polyester karışımlı kumaş atkısındaki lycradan dolayı yüksek 

ısıya çıkılarak 25 m/dk ile 190 0C’de fikse yapılmıştır. Bu aşamada aynı zamanda kumaşın 

eninin çekmezlik değeri de sabitlenmiş olur.  

Yıkama: Pamuk/polyester karışımlı kumaş, ramöz makinasında fikse sonrası yüksek ısı 

nedeniyle sararmış olacağı için yıkama işlemi  yapılır. Bu aşamada yapılan yıkamalar önceki 

iki yıkama işlemi ile aynıdır. 

Kurutma: Üçüncü yıkama sonrası ramöz makinesinde kumaşın en-boy ayarı son şeklini alır. Bu 

işlem ile aynı zamanda kumaşın eninin çekmezlik değeri de sabitlenmiş olur. Burada kumaş 

düşük ısıda kurutma işlemi ile kurutulur. 

Sanfor: Baskı işlemine geçmeden önce kumaşın sanfor olarak ifade edilen son tuşe çalışması 

yapılır kumaş yüzeyi düzgünleştirilir ve mamul kalite kontrole gönderilir.  

 

2.2. Metot 

Pamuk/polyester kumaşa baskı öncesi ve baskı sonrası yapılan testler Tablo 3.’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Baskılı ve Baskısız Pamuk/Polyester Kumaşa Uygulanan Testler 

Testin adı İlgili standart 

Pilling (boncuklanma) ISO 12945-2 

Wira (buhar sonrası boyut değişimi) M&S (P8) 

Sanfor (yıkamadan sonra boyut değişimi)  M&S (P1A) 

Elastikiyet MANUEL 

Potluk MANUEL 
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2.2.1. Pilling (boncuklama) Tayini 

Baskılı ve baskısız kumaşlara TS EN ISO 12945-2 standardı esas alınarak çalışma kapsamında 

boncuklanma (pilling) testi uygulanmıştır. Boncuklanma test numuneleri, üç adedi deney 

parçası üç adedi de alt kumaş olarak 14 cm çapında toplam 6 adet hazırlanmıştır (standardın 

gerektirdiği numune sayısı 3 çifttir). Boncuklanma testi, dairesel deney numunesinin alt 

kumaşla (deney numunesinin aynısından ve aynı ölçüde) sürtünmesi sağlanarak 

yürütülmektedir. Yüzey tüylenmesi ve boncuklanmanın subjektif olarak değerlendirilmesi, 

sürtme deneyinin bu aşamasından sonra yapılmaktadır. Boncuklanma testi, Martindale 

cihazının belirli devirlerinde gerçekleşmekte olup 125, 500, 1000 ve 2000 devirlerde cihaz 

durdurulmakta ve her devir sonunda üst deney parçalarına bakılarak tüylenme ve boncuklanma 

gözlenmektedir (Doba Kadem 2007). Bu çalışmada kullanılan kumaşlarda boncuklanma tayini, 

2000 devre kadar uygulanmış olup boncuklanma cihazı Şekil 4’te verilmiştir. Boncuklanma 

değerlendirmesi 1-5 aralığında değişen, ara değerleri de bulunan standart skala referans alınarak 

yapılmaktadır (1, 1-2, 2, 2-3, 3, 3-4, 4, 4-5, 5). Bu skalada 1 en kötü, 5 ise en iyi olarak 

tanımlanmaktadır (Doba Kadem 2007). 

 

          

Şekil 4. Boncuklanma cihazı (Oğuz Tekstil, 2019) 

2.2.2. Wira (Buhar Sonrası Boyut Değişimi) Testi 
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Serbest halde duran bir kumaşın buhar ortamında çekmesini belirlemek için uygulanan WIRA 

testi M&S(P8) standardı esas alınarak uygulanmıştır. 30 cmx5 cm boyutunda dörder adet atkı 

ve çözgü numuneleri WIRA cetveli kullanılarak hazırlanmış (şekil 5), numune taşıyıcısına 

yerleştirilen atkı ve çözgü numuneleri cihaza konularak 3 defa ve her seferinde 30 saniye 

(toplam 90 saniye) cihaz içinde (buhar ortamında) bekletilmiştir (Şekil 6). Cihazdan çıkarılan 

numunelerin buhar sonrası boyut değişimleri WIRA cetveli ile ölçülmüştür. Kapalı bir odada 

buhara maruz kalmış kumaş numunelerinin çekmezliğini belirlemek için kullanılan bu cihaz 

otomatik zamanlayıcıya sahip olup bir seferde 4 adet numunenin buhar sonrası boyut 

değişiminin tespit edilmesini sağlamaktadır.  Buhar sonrası boyut değişimi uzama ise +, çekme 

ise – olarak doğrudan yüzde (%) şeklinde değerlendirilmiştir. Hem uzama hem de çekmenin 

ölçüm aralığı WIRA cetvelinde %10’a kadardır (Doba Kadem 2007).  Buhar sonu boyut 

değişiminin tayin edildiği WIRA cihazı  Şekil 6.’da görülmektedir. 

 

 

Şekil 5. Wira cetveli (Oğuz Tekstil, 2019) 
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Şekil 6. WIRA Cihazı (Oğuz Tekstil, 2019) 

2.2.3. Yıkamadan Sonra Boyut Değişimi (Sanfor  Tayini) 

Pamuk/polyester baskılı ve baskısız kumaşlara M&S(P1/A) standardı esas alınarak yıkamadan 

sonra boyut değişimi tayini uygulanmıştır. Laboratuvar ortamında 60 cm cetvelle en az 3 adet 

atkı ve çözgü doğrultusunda çıkmaz kalemle işaretleme yapılarak 60 oC’de 120 dakika yıkama 

işlemi ve yıkama sonrası kurutma işlemi yapılmıştır.  

Yıkamadan çıkan numuneler, tumble dry tip kurutma makinasında 60 dakika sıcak, 5 dakika 

soğuk kurutmaya tabi tutulmuş ve kurutma sonrası serbest ortamda 4 saat standart atmosfer 

şartlarında kondüsyona bırakılmıştır. Kondüsyonlanan numuneler, sanfor cetveli ile ölçülerek, 

atkı ve çözgü yönünde çekme (veya uzama) % olarak ölçülmüştür.  

 

2.2.4. Elastikiyet   

Baskılı ve baskısız iki kumaş, 50 cm lik bir tahta üzerinde sol kısmında sabit tutularak soldan 

sağa doğru esnetilmiştir. Bu esnetme sırasında tahta üzerinde sabit kısımdan 10 cm sonra 0’dan 

başlayıp cm olarak 5-10-15-20-25 cm şeklinde bulunan ölçü kullanılarak (Şekil 7) manuel 

olarak elastikiyet değeri tespit edilmiştir.  
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Şekil 7.  Elastikiyet ölçümü (Oğuz Tekstil, 2019) 

2.2.5. Potluk  

Pamuk/polyester baskılı ve baskısız kumaşlar düz bir zemine serilip çözgü boyunca 30 cm lik 

bir cetvelle 0 başlangıcına bir işaret konur, daha sonra 10 cm’ye ikinci bir işaret konulur (Şekil 

8).  

 

 

 

 

Şekil 8.  Potluk ölçümü (Oğuz Tekstil, 2019) 

Her iki kumaş ta çözgü boyunca elle 3 defa gerilip sonra serbest halde iken tekrar cetvelle 

ölçülür. Bu şekilde manuel olarak ölçülen kumaş potluk değeri tüm numuneler için atkıda ve 

çözgüde aynı şekilde uygulanıp potluk değeri belirlenmiş olur.   

 

3. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada pamuk/polyester karışımlı dokuma kumaş ön terbiye işlemine tabi tutulmuş, ön 

terbiye sonrası elde edilen kumaşa rotasyon baskı yapılmıştır.  Pamuk/polyester karışımlı 

dokuma kumaş rotasyon baskı öncesi ve sonrası, buhar sonrası boyut değişimi, yıkama sonrası 

boyut değişimi, boncuklanma, elastikiyet ve potluk özellikleri standartlara göre tespit 

edilmiştir. Kumaşların fiziksel özellikleri Tablo 4.’te verilmiştir. Tablo 4.’ten görüldüğü gibi, 

baskı sonrası kumaşta sıklık azalmış, dolayısıyla kumaş gramajı düşmüştür. Baskılı kumaşın 

eni, baskı öncesi değerinden daha düşüktür (141 cm). 
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Tablo 4. Pamuk/polyester Karışımlı Kumaşların Özellikleri  

Özellikler Baskıya hazır kumaş Baskılı kumaş 

Ham madde 
Çözgüsü:  40/1 penye, Atkısı 

150 denye polyester+lycra 

Çözgüsü:  40/1 penye, 

Atkı: 150 denye 

polyester+lycra 

Gramaj (g/m2) 331 316 

En (cm) 145 141 

Sıklık (tel/cm) 

Atkı sıklığı: 38 

Çözgü sıklığı:82 

Atkı sıklığı: 32 

Çözgü sıklığı:75 

 

Pamuk/polyester kumaşın baskı öncesi ve baskı sonrası yapılan performans testleri Tablo 5. ve 

6.’da verilmiştir. Tablo 5 ve 6 sonuçları değerlendirildiğinde, her iki kumaş türünde de 

boncuklanma değeri aynı kalırken, yıkama ve buhar sonrası boyut değişiminde baskılı kumaşta 

çekme daha fazla çıkmıştır. Baskılı kumaş kurutma ve fikse aşamalarında daha fazla süre ısıya 

maruz kaldığı için daha çok çekme eğilimi göstermiş kumaş eni olarak ta azalmıştır ve 

kurutma/fikse aşamalarında germe işlemi de yapılmadığından serbest halde kalan kumaş daha 

esnek bir yapı sergilemiştir. Her iki kumaşın yıkama ve buhar sonrası boyut değişimleri, 

işletmenin kabul edilebilir sınırları içindedir. 

 

    Tablo 5. Baskısız Pamuk/polyester Kumaşa Uygulanan Test Sonuçları 

Testin adı 

Test sonuçları 

Atkı Çözgü 

Wira (buhar sonrası boyut değişimi, %) -1.5 -1 

Sanfor (yıkamadan sonra boyut değişimi, %) -2 -1 

Elastikiyet (%) 23  
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Potluk (%) +2 - 

Pilling (boncuklanma) 3/4 

 

  Tablo 6. Baskılı Pamuk/polyester Kumaşa Uygulanan Test Sonuçları 

Testin adı 

Test sonuçları 

Atkı Çözgü 

Wira (buhar sonrası boyut değişimi, %) -2 -0.5 

Sanfor (yıkamadan sonra boyut değişimi, %) -2 -3 

Elastikiyet (%) 25 - 

Potluk (%) +2 - 

Pilling (boncuklanma) 3/4 

 

Bu kumaşların atkı elastikiyet değerleri %23 ve %25 iken çözgü elastikiyet değerleri iplikte 

lycra olmadığından dolayı doğal olarak 0’dır. Potluk değeri olarak -3 ile +3 işletmede kabul 

edilebilir aralık olup, kumaşların her ikisinde de potluk değerleri +2 olarak ölçülmüştür. 
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Türkiye'nin Endemik Türlerinden Vuralia turcica'nın Yakın Akraba 

Türleri ile Olan Benzerlik İlişkisinin Araştırılması 

Dilek TEKDAL1 

ÖZET 

Baklagiller, birçok farklı coğrafyada bulunan ve insanların temel besin kaynaklarından olan 

büyük bir familyadır. Zengin bir çeşitliliğe sahip olan baklagiller, taze olarak tüketilmelerinin 

yanında tıbbi amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de 

bireyler günlük besin gereksinimlerinin çoğunu protein içeriği yüksek olan baklagillerden 

karşılamaktadırlar. Baklagiller ailesi içerisinde yer alan Vuralia turcica ülkemiz endemiği olup 

Akşehir ve Eber göl ve çevresinde sınırlı alanda yayılım göstermektedir. Bu çalışma 

kapsamında, V. turcica, moleküler markörler aracılığıyla yakın akraba türleri ile 

karşılaştırılmıştır. V. turcica ve yakın akraba türlerine ait tohumlar Nezahat Gökyiğit Botanik 

bahçesinden temin edilmiştir. Tohumlar, sera’da çimlendirilmiş ve gelişen bitkiciklerin 

morfolojik gözlemleri yapılmıştır. Bitkiciklerin genç ve taze yaprak örneklerinden genomik 

DNA izolasyonu yapılmış ve izole genomik DNA’lar ileri moleküler analizler için 

kullanılmıştır. Morfolojik ve moleküler çalışmalardan elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. 

Çalışma bulgularının türe morfolojik olarak benzer diğer türlerin ayrımında tercih edilebilir 

özelliklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar için araştırmacılara yeni kapılar açacağı 

düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fabaceae, genomik DNA, moleküler markör, Nezahat Gökyiğit Botanik 

Bahçesi, Vuralia turcica 

 

Investigation of Turkey's Endemic Species Vuralia turcica's Similarity Relationship with 

Its Close Relative Species 

ABSTRACT 

Legumes are a large family that exists in many different geographies and is one of the essential 

nutritional sources of people. Legumes, which have a rich variety, are used for medical purposes 

as well as being consumed fresh. Individuals in the world as well as in our country meet most 

of their daily nutritional requirements from high-protein legumes. Vuralia turcica within the 

family of Fabaceae is endemic in Turkey and is distributed in a limited area with Akşehir and 

Eber Lake and its environments. In this study, V. turcica is compared with its close relatives by 

                                                             
1 Asst. Prof., Mersin University, dilektekdal@mersin.edu.tr 
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developed molecular markers. Seeds of V. turcica and its close relatives were obtained from 

Nezahat Gökyiğit Botanical Garden. Seeds were germinated in the greenhouse, and 

morphological observations of the growing plants were made. Genomic DNAs were isolated 

from young and fresh leaf samples of plantlets, and isolated genomic DNAs were used for 

further molecular analysis. Data obtained from morphological and molecular studies were 

compared. It is thought that the study findings will open new windows for the researchers to 

determine preferable properties in the differentiation of morphologically similar species to V. 

turcica. 

 

Keywords: Fabaceae, genomic DNA, molecular marker, Nezahat Gökyiğit Botanical Garden, 

Vuralia turcica 

 

INTRODUCTION 

Agricultural areas are decreasing year by year due to the usage of fertile land to meet the needs 

of the growing population, such as housing. Also, the migration of the individuals engaged in 

agriculture to the cities causes a decrease in agricultural production. Since increasing prosperity 

in cities, there has been a global population boom recently. Scientifical and technological 

advancements in the agricultural area have contributed to the nutrition of the growing 

population (Hazell 2009; Pingali 2012). 

Biotechnological applications in agricultural production enabled scientists to transfer of useful 

trait(s) to other crops which are mostly consumed by the majority of the human population. 

Hybridization is one of these critical agricultural biotechnological techniques (Farmer, 1986). 

The most important step in the hybridization study is the correct selection of parent plants. 

Vuralia turcica (Figure 1), is an endemic endangered plant species, has pollinator potential for 

crossing with various species in Fabaceae for increasing crop yield. The most characteristics of 

this unusual plant for breeding programs is to have 2-4 free carpellary ovaries (Tekdal and 

Cetiner, 2017). 
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Figure 1. The view of the flowers and flower buds of V. turcica during its pollination period at 

the Nezahat Gökyiğit Botanical Garden 

 

Although V. turcica has high potential to obtain new cultivars having high yield trait, the 

problem in the hybridization of V. turcica is that it is to be only one species in the genus Vuralia. 

Relativeness within the plant species is the most significant thing for the success of 

hybridization. The present study aimed to determine the closest relative species in legumes to 

V. turcica. For this purpose, Thermopsis alpina, Lupinus latifolius, and Lupinus sp. were 

selected to reach this aim.  

 

Materials and Methods 

Plant Materials and Plant Growth 

The seeds of T. alpina, L. latifolius, Lupinus sp., and V. turcica (Figure 2) were obtained from 

the Nezahat Gökyiğit Botanical Garden (NGBG) in Istanbul, Turkey. The seeds of each plant 

species were sown in plastic viols filled with garden soils in the greenhouse. After one week, 

seed germination in all tested samples occurred. Plantlets were maintained for a month to reach 

an appropriate size for molecular analysis.  
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Figure 2. Morphological comparison of the seeds which were obtained from NGBG before 

sowing; A: Lupinus sp., B. L. latifolius, C. T. alpina, D. V. turcica 

 

Genomic DNA Isolation 

Genomic DNAs were extracted using the MiniPrep DNA isolation procedure described by 

Edwards et al. (1998). gDNAs were isolated from fresh young leaf tissue of the plants.  

The quantity and purity of the gDNAs isolated were determined NanoDrop® ND-1000 

Spectrophotometer, whereas their integrity was checked by visualization of ethidium bromide-

stained DNA separated on 2% (w/v) agarose gel. 

 

PCR Analysis and Agarose Gel Electrophoresis 

For PCR, thermal cycler conditions were as follows: initial denaturation at 95 ºC for 5 min 

followed by 35 cycles of denaturation at 95 ºC for 30 seconds, annealing at 50 ºC for 30 seconds, 

and extension at 72ºC for 1 min. with a final extension step at 72ºC for 5 min.  

PCR products were separated and visualized on agarose gels (2%). gDNA samples mixed with 

loading dye were loaded on the gel, which was run at 100V for 45 min in 0.5X TBE, and bands 

were visualized using a UV light on a Biorad Imager (Bio-Rad Laboratories, Segrate (Milan), 

Italy). The primers used in this study are listed in Table 1. 

Table 1. The list of primers employed in this research. Primer names and their sequences are 

given 
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TARGET NAME SEQUENCE (5’- 3’) DEFINITION References 

DPD 

(NADP+) 

DPD CAAAGTAGTACAM

GGTGGAC 

DPD/sense 

primer 

Tekdal 

(2017) 

DPD CAGAAGTGAACCTT

TTCTTC 

DPD/antisense 

primer  

WUSCHEL  WUS CAACTGYTGARATG

RTTAAAG 

WUS/sense 

primer 

Tekdal 

(2015) 

WUS AGATACCCAATAAA

TA  

WUS/antisense 

primer 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Seed size and shape are fundamental characteristics in plant identification, and also their 

relationship is significant in breeding. Seed morphology is analyzed by different methods, such 

as digital and manual data interpretation (Cervantes et al., 2016). In this study, the data obtained 

in morphological observations were evaluated. It was observed that seed images of V. turcica 

and T. alpina were similar. On the other hand, the seed of L. latifolius is noticeably more 

prominent than the others, and the color of L. latifolius seed is visibly different from the others 

(Figure 2). 

The seeds of the samples tested were sown in the greenhouse, and almost a week later, seed 

germination for all samples was observed (Figure 3). The plantlets were maintained for a month 

to obtain fresh leaves for DNA isolation.  

 

 

Figure 3. General observation of germinated seeds after a week of sowing when they were sown 

in viols; A. Lupinus sp., B. L. latifolius, C. V. turcica, D. T. alpina 

Genomic DNAs were isolated from the leaves of the samples successfully. The quality of 

isolated gDNAs was determined using agarose gel (1.5%) electrophoresis (Figure 4), and the 

260/280 ratio was measured 1.8-2.0. 
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Figure 4. 1.5% agarose gel electrophoresis results of gDNAs isolated from the leaf samples of 

1. V. turcica, 2. T. alpina, 3. Lupinus sp., 4. L. latifolius, M. 1 kb DNA ladder 

 

To understand genomic activity and composition could be useful in breeding and DPD 

(NADP+) and WUS genes were chosen based on this idea. WUSCHEL (WUS) regulates the size 

of the meristem, whereas dihydropyrimidine dehydrogenase (NADP+) (DPD (NADP+)) is 

effective on healthy seed development and has a role in pyrimidine catabolism (Bäurle and 

Laux, 2005; Zrenner et al., 2006). Isolated gDNAs were used as the template for PCR-based 

amplification using the primers listed in Table 1.  

DPD (NADP+) and WUS gDNAs were amplification were successful by PCR. Amplicons were 

first visualized on 2% agarose gel. The bands in nearly 200 bp for both V. turcica and T. alpina 

were produced by PCR in which WUS primers were used. The putative WUS homologs with 

similar size were obtained from V. turcica and T. alpina (Figure 5). The difference between the 

more intense bands and the weaker bands in Figure 5 is possibly related to the PCR conditions. 

Also, when DPD primers were used for PCR analysis, nearly 300 bp putative DPD homolog 

for V. turcica and T. alpina were obtained (Figure 6). As a consequence of PCR in which DPD 

and WUS primers were used, the bands in similar size were produced for V. turcica and T. 

alpina.  
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Figure 5. 2% agarose gel electrophoresis results of gDNA synthesis in which WUS primer was 

used; 1: V. turcica, 2. Lupinus sp., 3. L. latifolius, 4. T. alpina, M. 50 bp DNA Ladder 

 

 

Figure 6. 2% agarose gel electrophoresis results of gDNA synthesis in which DPD primers were 

used; 1: V. turcica, 2. Lupinus sp., 3. L. latifolius, 4. T. alpina, M. 50 bp DNA Ladder 

 

Partial homologs of DPD (NADP+) and WUS in the plants used in this study were amplified 

using primers given in Table 1. As a result, when the sizes of the tested gene regions were 

compared, T. alpina species were more similar to V. turcica species than the others. 

 

CONCLUSION 

It seems likely that T. alpina could be the right candidate for hybridization with V. turcica due 

to the similarity of their seed shape and their genetic proximity in some ways. In plant 

classification and identification, seed morphology is an essential parameter. The data on the 

seed shape were obtained only by morphological observations in this study, and for this, 

computational data should be taken for better evaluation. Also, the sequencing of amplified by 

PCR is better to understand the genetic relationship of these species. 
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TÜRKİYE’DE DİNDARLIĞA İÇERDEN ELEŞTİRİ: NURETTİN TOPÇU ve 

HAREKET DİNDARLIĞI 

Hasan SARI1 

Özet 

Dindarlığın taassup biçiminde yaşanmasıyla toplumsal bütünlüğün zarar görmesi dünyada ve 

ülkemizde gözlenen bir olgudur. Bu çalışmada istismarcı ve şekilci dindarlığa karşı 

konumlanan Nurettin Topçu’nun din ve ahlak anlayışı araştırılmıştır. Bu özgün bakışın 

anlaşılmasına ve yorumlanmasına zemin oluşturan -sosyolojik planda içerden bakışa örnek 

olarak gösterilebilecek- dindarlık eleştirisi irdelenmiştir. Düşüncenin daralmasına yol açan 

reaksiyoner tavrın (taassup) ve şekilci dindarlığın dinin istismarını kolaylaştırıcı etkisi üzerinde 

durulmuştur. Son otuz yılda özellikle medya gündemine laik-dindar çatışması şeklinde 

yansıyan Türkiye’de müslümanların pozitivizm ile dogmatizm arasındaki sıkışmışlığını yazarın 

öngördüğü söylenebilir. Ayrıca “dindar” kavramının muhteviyatında ibadet-ahlak dikotomisi 

sorununa Topçu perspektifinden çözüm aranmıştır. Topçu’nun modern bireyin hakikat 

arayışına denk düşecek bir felsefe-tasavvuf terkibini, yaşanan problemlere çözüm olarak 

sunduğu görülmektedir. Onun hür irade temelinde oluşan “isyan ahlakı” düşüncesinden ve 

analizlerinden “hareket dindarlığı” olarak kavramlaştırdığımız bir dindarlık tipi ortaya 

çıkmaktadır.   

Çalışmada Topçu’nun eserlerinden hareketle olumsuz temsil edilen dindarlığın üç boyutu 

analizi edilmiştir: Onun sözcükleri ile; hurafelerin eşlik ettiği taassup, yalnız kaidelerin öne 

çıkarıldığı ruhsuz şekilcilik, dinin toplumsal meşruiyetinden kaynaklanan ve cahillikten 

beslenen istismar.  

Topçu, insan ruhunu kâinata derinden bağlayan kuvveti ve hakikat arayışını, hareket ve isyan 

kavramları ile açıklar. Onun yapmak istediği toplumun manevi altyapısı olan dini, dolayısı ile 

bireyin iç ahengini korumak ve onu eşsiz mevkiinden dünyalık alana indirmemektir. Denilebilir 

ki başta ahlak olmak üzere her şeyle irtibatlı gördüğü kutsalı diğer toplumsal kurumlardan 

ayırarak ona ayrı ve özel bir önem atfetmektedir.    

Anahtar Sözcükler: dindarlık, hareket, taassup, Nurettin Topçu, isyan ahlakı   

 

                                                             
1 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 
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INSIDER CRITICISM OF RELIGIOSITY IN TURKEY: NURETTIN TOPÇU AND 

THE ACTIONARY RELIGIOSITY 

Summary 

The loss of social cohesion by living religiousness in the form of fanaticism is a phenomenon 

observed both in the world and in our country. In this study, Nurettin Topçu's understanding of 

religion and morality which is situated against exploitative and formative religiosity  was 

investigated. The critique of religiosity which constitutes the basis of the interpretation and 

comprehension of this original view is examined. Effects of the reactionary attitude (fanaticism) 

and formative religiosity that led to narrowing of thought which facilitate the exploitation of 

religion is emphasised. It can be said that the author farsaw stiffness of muslims between 

positivism and dogmatism in turkey in last thirty years especially as it reflected on media 

agenda as secular-religious conflict.  In addition, the solution to the question of worship-moral 

dichotomy in the content of the term  ‘religious’ was sought from the Topçu’s perspective. it is 

seen that Topçu presented a philosophy-sufism composition that would correspond to the 

modern individual's search for truth as a solution to the problems experienced. A type of 

religiosity, which we conceive as the ‘actionary religiosity’, emerges from the thought and 

analysis of the ‘morality of rebellion’ which is formed on the basis of the free will. 

In the study, three dimensions of religiousness, which are represented negatively by the works 

of Topçu, were analyzed: with his words; fanaticism accompanied by superstitions, soulless 

formalism highlighted by sole precepts, exploitation caused by social legitimacy of religion and 

fed by ignorance.  

He explains power that connect human soul deeply to universe and quest for truth with the 

concepts of action and rebellion. What Topçu wants to accomplish is to protect religion which 

is the infrastructure of the spirituality of society  ,therefore inner harmony of individual, thus 

not to reduce it from its unique position to the worldly domain. It can be said that he separates 

sacred which he sees as connected to everything especially to morality, from all other social 

institutions and attaches a different and special importance to it. 

Keywords: Religiousness, action, fanaticism, Nurettin Topçu, Morality of rebellion 

 

 

Giriş: Din Anlayışı 
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Nurettin Topçu’yu Anadolu bilgeliğini temsilcisi Mevlâna ve Yunus Emre ile anmak yerinde 

olacaktır. Onların şiirlerinde Anadolu insanının ıstırabını duymuş, sonunda “üst bir İslam 

anlayışı” olarak nitelenen (Kara, 2013) tasavvufla dini arayışını olgunlaştırmış, bir anlamda 

“çıktığı yolda”, “menzile varanlar”dan (Kirman & Sarı, 2018) olmuştur denebilir. Nitekim 

onun din okumasında ruh, irade, aşk, kalp, merhamet, vicdan gibi mistik çağrışımı olan 

kavramlar özel öneme sahiptir.  Durkheim’dan atıfla dini, “insanlar için bilgi kaynağı değil, 

ruh için kuvvet kaynağı.” görmesi (Topçu, 2014, s. 113) onun konuya sosyolojik değil, teolojik 

bir perspektiften baktığını gösterir. 

İslam dinini insanlık ideali olarak gören Topçu, seküler manada bilim ve teknik yerine metafizik 

bir tekniği, kalbe dayandırdığı bir insanlık davasını bayraklaştırır. Bu davayı Allah’ın emaneti 

görerek kutsallaştırır. Bu dava uğrundaki bütün çalışmalar; eğitim, siyaset, güvenlik ya da 

sağlık kurumunda yapılacaklar olsun, ona göre ibadettir. Esasında din, onun için “yaşam 

tarzı”dır. Kalpsizlik olarak gördüğü anarşistliği ise bu davanın tam karşısında ona düşman 

olarak addeder. “İslam’ın zaferini, ilimle ahlakın, bir de onların önünde yürüyen kalbin zaferi” 

olarak görür (Topçu, 2017e)  

Topçu’nun dini düşüncesinde “isyan” kavramının da önemli bir yeri bulunmaktadır. Eserlerinde 

sıkça dile getirdiği “isyan”, insanın özünde barındırdığı vicdan ile koordineli şekilde Allah’a, 

yani mutlak hakikate ulaştıran hareketi engelleyici tüm olay, olgu, fikir, duygu, kişi vb. 

aydınlığı karartan, zulme eş değer her şeye karşı bir tavır alış, bir duruştur. Ona göre 

peygamberlerin ahlakı da bu idi. Tevhide ne oranda yaklaştığı bilinmeyen Sokrates’in, İngiliz 

emperyalizmine sivil itaatsizliği ve pasif direnişiyle karşı koyan Gandi’nin duruşu içten gelen, 

karşı konulamaz bu sesin yansımasıdır. Kitaplarında sıkça söz ettiği Hüseyin Avni Ulaş’ın, 

Akif’in, Mevlana’nın mücadelesi ona göre isyan üzeredir. 

 

Dindarlık eleştirisi 

Kurumsal dine din dışı çevrelerden gelebilecek zarardan çok daha fazlasını, benimsediği dini 

ve ahlakı temsil edemeyen müntesiplerinin verdiği düşüncesinden hareketle, istismara sebep 

olan taassup ve şekilci dindarlık, Nurettin Topçu’da önemli bir meseledir. Onun bir aydın olarak 

öncelikli sorumluluğu ülkesine yöneliktir ve insanlığa karşı mesuliyetinin ön şartı da ülkesini 

sevmek ve çalışmalarının meyvelerini ona adamak şuurunda olmasıdır. Bu düşünceden 

hareketle Türk toplumunun modernitenin bilimsel ayağı olan pozitivizm ile dini taassuptan 

kaynaklanan dogmatizm arasında sıkışmışlığını fark eden düşünür, iki aşırı uçla da yaşamı 
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boyunca mücadele etmiştir. Bu çift yönlü mücadelenin çoğunu, ideal olarak tanıdığı İslam’ı 

yozlaştıran, kendi çıkarları uğruna toplumun hassasiyetlerini istismar edenlere karşı yapmıştır.  

Topçu yurt dışından döndükten sonraki yaşamında gördüğü toplumsal aksaklıkların başında 

samimiyetsiz din kesiminin geldiğini düşünür. Bu konudaki tasvirlerinde -bilhassa Anadolu 

köylüsünün ezilmişliğini konu edindiği “Taşralı” hikayelerinde- (2018b) karamsar bir ruh hali 

gözlerden kaçmaz. O kendisinin de içinde bulunduğu muhafazakâr toplumsal kesimi (kültürel 

sınıfı) İslam’a yakıştıramaz, yetkin ve etkin bulmaz. Onları dindar olmamakla, sadece dindar 

geçinmekle suçlar. “Allah’ın umumi vekaletine sahipmiş gibi” davranan, kirlerini dindarlık 

libası ile örten bu kişileri her türlü aydınlığın, kültürün, insaniyetin düşmanı sayar (2017e, s. 

89). 

Ona göre “sadece nüfus cüzdanı ile Müslüman olmak ve yalnız camide kulluk yapmak ne Allah’ı 

tanımaktır ne de gerçekten Müslüman olmak için yeterlidir (2017a, s. 26)”. Dini daraltan ve 

anlamsızlaştıranları musibet olarak niteler, bu zihniyeti kritik ederken istismar, taassup ve 

şekilcilik olmak üzere üç boyuta odaklanır:  

Çeşitli ibadet şekillerini taklit ederek halkı aldatan bu dalkavuklar, bizzat dini hayata musibet 

getirmişlerdir. İbadetleri riya, ithamları Allah’a dalkavukluk, dini müdafaaları sahtekarlık olan 

bu adamlar, devirlerin icabına uygun olan her çeşit fikir ve inanışı kitaba uydurmuşlardır. 

Onların Allah adını dilden düşürmeyen tavırları samimi değildir; ibadetlerindeki coşkunluklar, 

o namazlar, oruçlar, hepsi yalandır (2013, s. 58). 

2.1 Taassup  

Taassup sözcüğünün asabiyet ile kök bağlantısı olup “gergin ve sinirli davranmak” anlamının 

yanı sıra soy, parti veya din asabiyeti gösterirken fanatizme yönelmek anlamı da vardır. 

Bilindiği gibi taassup Türkçede bağnazlık ve tutuculuk gibi kelimelerle karşılanmıştır (1998) 

ve batı literatüründe “skolastik düşünce” ile ilişkilendirilmiştir. Bir fikre körü körüne bağlanan 

anlamında “softa” sözcüğü ile beraber kullanılmıştır. Bu anlam kümesine çoğu zaman 

mutaassıp yerine kullanılan “yobaz” sözcüğünü de ekleyebiliriz.  Softalık ya da yobazlığı, dini 

düşüncenin karartılmış, saptırılmış bir biçimi olarak görmek mümkündür. Zira kendi doğrusuna 

inanmak konusunda mutaassıp kimse kesin inançlıdır. 

Topçu konu ile ilgili görüşü nettir: “din ile kin bir arada durmaz.” (2018e). O, kendinden başka 

düşünenleri itham eden tutucu din adamlarını İslam ahlakı ile bağdaştırmaz. Softaları ümmetten 

saymayan Topçu, taassubu bir irade hastalığı olarak görür. Nitekim böylesi bir fikir saplantısı 
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kendine güvenmemekle de alakalıdır. Serbest düşünceye engel olmayı dini korumak sanan 

hurafeci zihniyeti (2017c, s. 34) eleştirir.  Topçu 1968 tarihli makalesinde “adeta taassup cihadı 

yapıldığını” yazar. “Sahtekar mürşitlerle dolandırıcı şeyhler ve dervişler alayı yumruk ve tehdit 

vaveylaları arasında yol almaktadır.” Bu reaksiyonun İslam’ı “tüyler ürpertici bir karanlığa 

götürdüğü” kanısındadır (2017a, s. 58). 

Topçu adeta bugünkü laik-dindar kutuplaşmasını öngörmüştür. Yabancı okullarda batı 

modernliğinin zihniyet kalıpları ile yetişen bireyler topluma yabancılaşırken millet vicdanında 

bir çelişki doğurmuştur. Ona göre Kuran kurslarında şeklen eğitilen mutaassıp dindarlar bu 

çelişkiyi görse bile buna cevap verecek ufka sahip olamamaktadırlar. İslam’da ilim edinmenin 

yeri ve kıymeti herkesçe malumdur. Hatta ibadet olarak kabul edilir. Halbuki din ile ilim karşı 

karşıya getirilmektedir. Mutaassıp din adımlarınca Allah’ın övdüğünün din ilmi olduğu 

söylenir. Topçu için bu düşünce ibadetlerimizdeki ve pratiğimizdeki bilginin daraltılmasıdır. 

Allah’ın kâinatta barındırdığı binlerce hikmetin inkarıdır. “Bu adamlar, ilme karşı mücadele 

açmakla ibadetimize engel oluyorlar.” der (2017c, s. 41). 

2.2 Şekilcilik 

“Hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde.” şeklinde bir atasözü vardır ki insanın 

düşündüklerinin, yapmak istediklerinin kısacası içyüzünün dışardan anlaşılamayacağı 

anlatılmaktadır. Sembollere fazla itibar etmekten kaynaklanan bu yanılış, dini görme duyusuna 

ve dindarlığı şekle indirger. Bu niyeti dışardan okumaktır ve kolaycılıktır. Başörtüsü, sakal, 

takke vb. kıyafetler; namaz, oruç vb. ibadetler İslam’da ritüele yer verildiğini gösterir ancak 

Topçu’nun bazı dindarlara dönük eleştirisi de burada başlar: görselliğin amaç edinilmesi. 

Bazıları farz olan ritüeller, dinde samimiliğin ölçütü haline getirildiğinde suiistimale kapı 

aralayacaktır. 

Topçu, mevlit okutmakla veya diz çöküp yemek gibi şekillerle dindar olunamayacağını belirtir. 

Şekilci dindarlığı, ellerinde tesbih dillerinde salavata rağmen Allah’tan habersiz ve ilahi iradeye 

kapalı olarak tasvir eder (2018c, s. 69). Zaten o, dindarlığının zorunlu tezahürü olan farzları, 

gizli ve vecd halinde yapan bir dindardır. Zira din ilmi kalp ilmi olmalıdır. “Kalp ile okunmayan 

Kuran’dan kim ne anladı?” diye sorar (2017b, s. 133-136). Topçu’da dinin esası, dışardan 

görülmeyen içsel yolculuktur. Öyle ki kanun ve disiplini kabuk, dinin içselleştirme sürecini ise 

öz olarak kabul eden tasavvuf ekolünü yaşatır.  Şekle önem veren “şeriatçılar”ı, dini hayat 

olarak değil kanun ve disiplin olarak aldıkları için yerer. 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
228 

Topçu, dönüşte mümin kardeşlerine merhamet getirmeyen hac ibadetini de sorgular. “Siz 

Allah’a iftira ediyorsunuz. Allah böyle bir ibadet emretmemiştir. Haccın manası, ruhsuz 

bedenlerin sırf mekân değiştirme şeklinde muayyen bir beldeye gitmiş olmaları değildir” der 

(Topçu, 2017a, s. 69). Müminlerin Allah’ın evinde toplandıkları halde bir cemaat 

olamamalarını hayretle karşılar. İslam milletlerinin birbirine düşmanlıklarına anlam veremez: 

“Peygamber ashabı ile hatta yalnız Ebubekir ve Ömer’le bile, İsa havarileriyle büyük bir 

cemaatti. Hacca giden yüzbinlerce insan cemaat olamıyor.” (2017c, s. 51).  

1956 tarihli “Kütük” adlı hikayesinde (2018b, s. 118) iki köylü karşılaştırılır ki; ikisi de hacı 

olduğu halde bunu istismar eden tip, diğerine zulmeder. Köyde hacılığın nasıl bir statü 

göstergesi olduğu ve ibadetin ahlaka yansımayarak dindarlık yarışına dönüştürüldüğü anlatılır. 

Bir başka hikayesinde de (2018b, s. 131) köyün delisini minareye çıkartan yazar, ona duyduğu 

vaazları tekrar ettirir. Mesaj nettir: taklit için akla ve düşünceye ihtiyaç yoktur. 

2.3 Din İstismarı  

Bugün dahi kamuoyunu meşgul eden “Alışveriş yerinde din adamının ne işi var? Devlet 

politikasına radyoda Kur’an nasıl alet ediliyor? Dua yapılan kürsüde soytarı bezirganların işi 

ne? Kitap ticaretinde din alimi ne arıyor? (2017a, s. 68)” gibi soruları Topçu 1960’lı yıllarda 

sorar. Onun hedef tahtasında “cennet ticareti ile geçinen kaideci ruhsuzlar” dediği “bilgisiz din 

istismarcıları” vardır. Dini tebliğ eden insanların son derece titiz hareket etmeleri gerektiğini 

söyleyen Topçu, yapılacak küçük bir hatanın bile istenmeyen sonuçlara yol açabileceği, 

istismar edilerek dine mal edilebileceği düşüncesindedir. Diğer yandan dini düşüncenin baş 

düşmanı olması gerekirken halk nazarında dinle büyücülük, falcılık ve üfürükçülüğün yan yana 

getirilebildiğini, bazı sahtekâr hoca kılıklı şarlatanların bu işi meslek haline getirdiğini ve 

insanların masum duygularını istismar ettiğini söyler. Bu serserilerin hilekarlıkta uzmanlaşarak 

şeyhlik iddiasında bulunabildiğinden yakınır. 

Din istismarının ona göre, dilencilik (ticari kazanç) ve büyücülükten (hurafelerle aldatma) 

başka particilik şeklinde bir başka boyutu daha vardır. Dini duyguları siyasi ikballerine alet 

ettiğini düşündüğü İslamcı siyasi liderleri kıyasıya eleştirdiği “İslam’ı Sömüren Siyaset” adlı 

makalesinde Topçu, isim vermeden Milli Nizam Partisi kurucusu Necmettin Erbakan’ı eleştirir: 

“Halifeyi getireceğini, Ayasofya’yı açtıracağını, hatta meclisi Ayasofya’da toplayacağını 

söyleyen liderlerden biri, İslam’ın devrimizde benzeri bulunmayan istismarcılığını 

yapmaktadır… Sen Piyer’i cami ya da meclis yapsalar ne olacak? İçerisinde vatan sevgisiyle 

kendini fedaya hazır başlar yükselmedikten sonra…” (2017a, s. 118) 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
229 

 

Reaksiyona Karşı Aksiyon: Hareket Dindarlığı 

Topçu, İslam’ın ilk günlerindeki iman ve aksiyonu kaybetmeden Türk-İslam düşüncesinin 

meyvesi tasavvuf ile Blondel’in hareket felsefesini sentezler. Yeni çağın Rönesans’ının 

meyvesi Batı ilmini de inkâr etmez. Hatta toplumsal sorunlara çare ararken oldukça rasyonel 

şekilde tarihin ve Batı felsefesinin takipçisidir. Aristo metafiziğine yaslanan skolastik 

düşünceden Doğu da nasibini almıştır ve buhrandan kurtulmak için bu toprakların mayasına 

has bir “Anadolu Rönesansı” gereklidir. Görüldüğü üzere Topçu felsefesi senkretik bir yapı arz 

eder ve birikimcidir. Eflatun, Gazali, Hallac, Fatih, M. Akif, H. Avni Ulaş aynı potada eritilir; 

onların isyanı dini düşünceye miyar olur. Batıda gittikçe güç kazanan materyalist-pozitivist 

akımlara reaksiyonla mukabele etmek yerine onları maneviyatçı-ruhçu bir hareketle 

karşılayacaktır. Hocası Blondel’in öncülük ettiği “Hareket Felsefesi”ni ve Hallac-ı Mansur’un 

aksiyonunu doktora tezi ile kendi nazariyesi haline getirip özümser. “Blondel, ‘Nerede 

yürünürse Allah oradadır; durduğumuz yerde o yok olmuştur’ der. Bütün ruh ve vücuduyla 

hareket eden insan da Allah’a, yani hakikatlerin hepsine ulaşacaktır. Yalnız hissetmek, yalnız 

zekâ ile ölçmek, yalnız bedenin ihtirasları ile kımıldanmak Hakk’a ulaştırmaz. 

Sonuç 

Bugün dindarlık iddiası ve söylemi ile birtakım illegal örgütler bu çürük zeminden beslenerek 

İslam algısına hiç olmadığı kadar büyük zararlar vermekte, toplumsal bünyede yaralar 

açmaktadır. Bu durum, İslam dini esaslarından mı kaynaklanmaktadır, yoksa müslümanlar mı 

dini yanlış tevil etmektedirler? Bu konuda görüşlerden biri İslam’ın günümüze gelene kadar 

çeşitli hurafeler, kendinden önceki gelenekler ve son olarak da modern yaşamın gerekleriyle 

müslümanlar eliyle yozlaştırıldığıdır. Ayrıca İbrahim Müteferrika’nın matbaayı yurda 

getirdiğinde yapılan itiraz gibi XX. yüzyılda televizyon gibi bir icada da muhafazakâr camiadan 

benzer bir tepki gelmiştir. Çalışmada bu durum “reaksiyoner dindarlık” kavramı ile 

karşılanmıştır. İletişimin ve enformasyonun her şekilde cebe girdiği yeniçağda, görsele dayalı 

popülerlik hakimiyetini ilan etmişken ve toplumsal gerçeklik algısı sanal mekanlardan 

yönetilebiliyorken bu sosyal değişimlerden din başta olmak üzere toplumsal kurumların 

etkilenmemesi söz konusu olamaz. Bu toplumsal realiteye yine tutuculuk ve reaksiyon ile cevap 

verilirse müslümanların bundan kazançlı çıkmayacağı ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.  

Topçu aksiyonerdir ve ona göre yalnız problemi tespit etmek yetmez, bir çözüm reçetesi de 

vardır. Onun analizlerinden “hareket dindarlığı” olarak kavramlaştırılan bir dindarlık biçimi 
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ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce bu anlayışın özgün bir dindarlık anlayışı olduğunu kabul 

etmek gerekecektir. Tecrübesi Topçu tarafından yaşanan ve toplum için bir ideali öngören 

orijinal bir yönü vardır. Bu din anlayışının ve tutumun anahtar kelimeleri “ahlak, ilim ve 

tasavvuf” olarak sayılırsa geleneğe yaslandığı düşünülebilir. Ancak geleneğin kalıp yargılarını 

sorgulayan, hareket kuvvetini manevi hislerden alan bireylerin ve toplumların sosyal yapısı 

yeniden inşa edilmektedir. Topçu için bugün bir istismar devri yaşanmaktadır ve problem, 

tasavvufi din anlayışının yol göstericiliğinde ilim ve felsefe terkibiyle aşılacaktır. “İnsan 

samimiliğini kaybettiği anda Allah’tan uzaklaşır.” diyen düşünür ilmi-felsefi aydınlanmanın 

eşlik edeceği bir samimiyeti (ihlas), dindarlığın mihenk taşı yapar. Topçu, pek çok dindarın 

zihninde şekillendiği üzere İslam’ın yalnızca kutsal gün ve yerlere atfedilerek yaşandığı 

daraltıcı zihniyete karşı konumlanır. Onun dindarlığında akış içindeki hayat; bütünlüklü özgür 

bir ruhla yaşanmalıdır. Son tahlilde Nurettin Topçu, Allah’a ulaşmayı gaye edinen “hareket”in 

önündeki engelleri “isyan ahlakı” ile ortadan kaldırır ve dikotomik bir “dönüşüm” teorisi 

öngörür. O, şahsiyetin kültürel uzantılarını dikkate alarak çağın arayış insanına Anadolu’dan 

mayalanan mistik-tasavvufi bir çözüm önermiştir. Nurettin Topçu’nun senteziyle, hür irade 

dikkate alınarak aksiyon temelinde bir hareket dindarlığı yaşamak, taassuptan uzak haliyle 

arzulanan değişime doğru nitelikli bir yaşam tarzı denemesi sayılabilir. 
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ÇAMLIYAYLA VE GÖZNE YÖRÜKLERİ’NDE EVLİLİK VE AİLENİN 

SOSYOLOJİK ANALİZİ 

 D. Ali ARSLAN 

Büşra SEVİNGİL 

ÖZET 

Bu çalışmada, Yürük-Türkmen topluluklarında evlilik ve aile olgusu sosyolojik 

boyutlarıyla incelendi. Özelde ise Mersin ili sınırlarında ve özellikle de Çamlıyayla ve 

Gözne’de yaşayan Yörük-Türkmenlerin aile yapısı ve sorunları incelenmiştir. Ağırlıkla 

betimleyici türde hazırlanan araştırma kapsamında, Çamlıyayla ve Gözne’de yaşayan Yörük-

Türkmen ailelerinin oluşturduğu evrenden, kolayda ve kartopu örnekleme tekniği kullanılarak, 

yarı yerleşik ve yerleşik hayat süren 80 aile ile görüşülmüştür.  

Araştırma, ailelerini temsil edebilecek yaş ve konuma sahip bireylerle yüz yüze 

görüşülerek gerçekleştirilmiştir. 100’e yakın sorunun yer aldığı anket formlarında ağırlıkla 

sistematik sorulara yer verilmiştir. Bununla birlikte, daha detaylı bulgulara ulaşabilmek için 

ölçme aracında açık uçlu ve yarı sistematik sorulara da yer verilmiştir.  

Sahadan toplanan veriler, SPSS veri programı aracılığıyla veri setine dönüştürülmüştür. 

Oluşturulan veri setleri de yine SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Evlilik, Aile, Türk Toplumu, Yörük, Türkmen, Gözne, Çamlıyayla 

Mersin. 
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THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FAMILY STRUCTURE AND 

PROBLEMS OF ÇAMLIYAYLA ANDA GÖZNE YÖRÜKS 

 

ABSTRACT 

In this study, family structure and problems of Yörük-Türkmens living in the borders of 

Mersin and especially in Çamlıyayla and Gözne were investigated. Within the scope of the 

descriptive research, descriptive species were interviewed with 80 family members who had 

semi-resident and resident life using the snowball sampling technique, easily and easily formed 

from Yörük-Türkmen families living in. 

The research was carried out by face to face interviews with individuals with age and 

location who could represent their families. Questionnaires with systematic questions were 

included in the questionnaire forms which were close to 100 questions. However, in order to 

reach more detailed findings, open-ended and semi-systematic questions were included in the 

measurement tool. 

The data collected from the field was converted into a data set via SPSS data program. 

The data sets were also analysed by using SPSS program. 

Key Words: Women, Marriage, Family, Turkish Society, Yörük, Turkmen, Gözne, 

Çamlıyayla, Mersin. 

 

GİRİŞ1 

Yörükler, Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılık ve 

tarımla sağlayan, mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan "cesur, 

muharip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam" gibi manaları ifade eden ismi almış Oğuz Türkleridir. 

XI. yüzyılda Orta Asya’dan göç eden Oğuz topluluklarının bir kısmı Anadolu’nun 

                                                             
1 Bu çalışma, Prof. Dr. D. Ali ARSLAN’ın yürütücülüğünde, gerçekleştirilen ve Mersin Üniversitesi BAP 
komisyonunca da desteklenen, 2018-3-AP2-3095 No’lu ve “Yörüklerin Aile Yapısı Ve Sorunları: Mersin Örneği” 
konulu projeden faydalanılarak hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı Mersin Üniversitesi BAP komisyonuna 
teşekkür ederiz. Bu bağlamda çalışmada, araştırma projesi kapsamında, Prof. Dr. D. Ali ARSLAN’ın 
danışmanlığında, Büşra Sevingil tarafından hazırlanan, “Çamlıyayla Ve Gözne Yörükleri’nin Aile Yapısı Ve 
Sorunlarının Sosyolojik Analizi” isimli, Sosyoloji lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında yerleşik hayata geçerek Türkmen adını almış bir kısmı 

da göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anılmıştır.  

Mersin ili sınırlarında yer alan Çamlıyayla ve Gözne de Yörüklerin yerleşim yerlerinden 

biridir. Araştırmanın temel amacı, Çamlıyayla ve Gözne civarında yaşayan Yörük-

Türkmenlerin aile evlilik ve aile yapısını sorunlarını analiz etmektir. 

  

1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Gözne, Mersin ilinin sınırları dahilinde ve ilin kuzeyinde, Toros dağlarının 1. 200 m. 

yüksekliğinde yer alan, önemli dinlenme amaçlı yayla yerleşmelerinden biridir. Yörede yayla 

turizmi son derece yaygındır. Gözne’nin ekonomik yapısı ağrılıkla tarım ve hayvancılığa 

dayanmakla birlikte bugünkü çağdaş görünümü, büyük ölçüde yayla turizminin eseridir. Her 

yıl yaklaşık 20000’i aşkın bir nüfus kitlesi, dinlenmek amacıyla Gözne’ye gelmektedir. Bu 

ekonomik gelişmeler, Gözne’de nüfusun, belirgin bir biçimde artmasına neden olmuştur. Gözne 

bugün altyapısı tamamlanmış, 3746 kişinin yaşadığı bir yerleşim alanı haline gelmiştir. 

Öte yandan Çamlıyayla, Mersin ilinin bir ilçesidir. Halk arasında bilinen diğer bir adı 

Namrun’dur. Merkez nüfusu kışın 5-6 bin, yazın ise 70-80 bin arasında değişmektedir. Yaylalık 

bir alan olduğu için yazın çok hareketlidir. Tarsus’tan ayrılarak 1991 yılında ilçe olmuştur. 

Doğal güzellikleri, çamlıkları, bandırması, karsambacı ve iğne oyası ile ünlüdür. Yayla evleri 

geleneksel Türk evlerinin güzel birer örneğini teşkil eder. Bunların büyük bir kısmı kış 

aylarında kapalıdır, yerli halkın oturduğu evlerse yaz-kış kullanılmaktadır. Namrun Kalesi ve 

Sinap Kalesi ilçenin eski tarihlerden kalan kaleleridir. Namrun Kalesi, ilçe merkezinin 

kuzeyinde ve en yüksek yerinde bulunur ve asırlarca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 

Çamlıyayla ayrıca trekking, dağ ve su sporları için oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. 

Özellikle Gözne ve Çamlıyayla’da yaşayan Yörük-Türkmen topluluklarında aile 

(Arslan, 2016), evlilik ve kadın olgularını ele alan bu çalışma, metodolojik (Arslan, 2018; Balcı, 

2004; Bouma, 1995; Bulmer, 1994; 1993; Gilbert, 1993) açıdan ağırlıklı olarak tasviri 

(betimleyici) sosyolojik araştırma türünde gerçekleştirildi. Yapısal işlevselci açıdan ele 

alındığında aile kurumunun, toplumun varlığının devamı ve sağlıklı işleyişi açısından son 

derece önemli işlevler yerine getirdiği görülür. Daha net bir anlatımla aile kurumunun işlevleri, 

yalnızca bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değildir. Turner (1972)’ın da 

vurguladığı gibi aile toplumsal hayatın merkezini oluşturmuştur. Bu yönüyle hemen her 
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dönemde aile kurumu, toplumun temel ihtiyaçlarının giderilmesi işlevlerini de icra ede 

gelmiştir (Arslan, 2013: 96). 

Daha öz bir ifade ile aile, doğum, evlilik ya da evlat edinme yolu ile bir araya gelmiş ve 

aynı çatı altında yaşayan, iki ya da daha fazla sayıda bireyin oluşturduğu birlikteliktir 

(Ozankaya, 1984: 281; Arslan, 2016; Arslan, 2013: 285). Bir başka düşünür Hans Freyer ise 

aileyi, “en küçük fakat aynı zamanda en devamlı ve bu bakımdan en gerçek cemaat (topluluk) 

olarak vasıflandırır” (Nirun, 1999: 38). Çağdaş Türk sosyolojisinin öncüsü Ziya Gökalp de 

ailenin, toplumsal ve kültürel değerlerin koruyucusu ve taşıyıcısı olma fonksiyonuna ayrıcalıklı 

bir önem atfeder (Nirun, 1999: 40). 

Günümüz toplumlarında ailenin, genelde toplum ve özelde bireyler açısından yerine 

getirdiği fonksiyonlar şöyle özetlenebilir (Arslan, 2013: 17-18): Toplumun demografik 

yapısının devamlılığını sağlamak, yetişkinler arasında cinsel ilişkileri düzenlemek, çocuk 

doğurmak ve onları koruyup-yetiştirmek, insanların bakımını sağlamak, neslin devamını 

sürdürmek, bireylerin sosyalizasyonunu gerçekleştirmek, kültürün yeni kuşaklara aktarılması 

yoluyla devamlılığını sağlamak, bireylerin sosyal psikolojik ihtiyaçlarını (aitlik, sadakat, 

bağlılık duygusu,…) karşılamak, … gibi.  

Bu çalışmada, Çamlıyayla ve Gözne de göçebe hayatı devam ettiren ve bu yaşamı 

sonlandırıp yerleşik yarı-yerleşik, ya da yerleşim hayata geçmiş Yörük-Türkmenlerle 

görüşmeler yapılmıştır. Günümüzde Yörüklerin nasıl bir hayat tarzı yaşadıkları, geçimlerini 

nasıl karşıladıkları, gelenek ve göreneklerinin ne kadarını devam ettirdikleri ve aile yaşantıları 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada özellikle Yörüklerin toplumsal hayatında, ailenin şekillenişinde belirleyici 

olan evlilik kurumunun inşasında etkili olan tutum ve davranışlar araştırıldı. Çalışmada, önemli 

oranda Yörük-Türkmen topluluklarının yaşadığı Mersin ili evren olarak seçildi. Örneklem 

olarak ise Çamlıyayla ilçesinde ve Gözne beldesinde ikamet eden Yörükler belirlendi. Anket 

ve mülakatlar onlarla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Bu bağlamda Çamlıyayla ilçesinde 

ve Gözne beldesinde yaşayan 80 Yörük ailesi örneklem grubunu oluşturdu.  

Tasviri (betimleyici) bir sosyolojik çalışma türünden tasarlanan araştırmada, 

metodolojik açıdan ağırlıklı olarak çoklu veri toplama tekniği kullanıldı. Yapısal-işlevselci 

(Newman, 2013: 24) bir yaklaşımla tasarlanan araştırmada, nitel ve nicel araştırma teknikleri 

birlikte kullanıldı. Bu bağlamda çalışmada anket gibi nicel veri toplama tekniğinin yanı sıra 

mülakat ve gözlem gibi nitel veri toplama teknikleri de kullanıldı. Bu amaca yönelik olarak 
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araştırmada temel veri kaynağı olarak, araştırma kapsamına giren çalışma sahasında yapılan 

gözlemler, sahada gerçekleştirilen mülakatlar ile yüz yüze görüşmeler, yöreye ilişkin her türlü 

doküman, tarihi belge ve resmi kayıtlardan faydalanıldı. Bu makalede, çalışmanın sınırlılıklar 

dikkate alınarak, konu bakımdan çok geniş bir kapsama sahip olan ana çalışmanın, konu ile 

ilgili bazı bulgularına yer verildi. 

Çalışmada temel veri kaynağı olarak anket ve mülakat tekniği kullanıldı. Son derece 

geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen saha çalışmalarındaki (Fink, 1995; De Vaus, 1991; 

Frankfourt, 1992; Loeber, 1995) mülakatlarda, bünyesinde açık uçlu ve yarı açık uçlu soruları 

kapsayan görüşme kılavuzu ile büyük ölçüde sistemleştirilmiş kapalı uçlu sorulara yer verilen 

anket formları da kullanıldı. 

2. ÇAMLIYAYLA VE GÖZNE YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA 

GELİN ADAYINDA ARANILAN ÖZELLİKLER 

 Daha önce de ifade edildiği gibi, Türk toplumumda aile evlilik, özellikle de tek eşle 

evlilik temeli üzerine bina edilir (Arslan, 2018; Arslan, 2016). Evlilik farklı cinsiyetten iki 

bireyin, toplumca tasvip edilmiş yol, usul ve ritüellerle bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Aile 

kurumu ve evlilik olgusu, birey ve toplum açısından son derece büyük önem arz eder. Hal böyle 

olunca, insanların bir ömür birlikte hayat sürmek arzu ve düşüncesiyle yol arkadaşını rast gele 

ve gözü kapalı seçmesi beklenemez. Bu seçimde, hem toplumsal-kültürel değer ve normlar, 

hem de bireylerin evlilik ve aileye yüklediği önem ve anlam belirleyici rol oynar. Bu bağlamda 

hem bireyler eş adayının birtakım özelliklere sahip olmasını ister, hem de aileler gelin ya da 

damatlarında bazı özellikler görmek ister. 

 

Tablo 1: Görüşülen Kişilerin Gelin Adayında Aradıkları Özellikler  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Namus 38 47,5 47,5 47,5 

Hünerli ve çalışkan 18 22,5 22,5 70,0 

Dindar 17 21,3 21,3 91,3 

Huy 7 8,8 8,8 100,0 

Toplam 80 100,0 100,0  
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Grafik 1: Görüşülen Kişilerin Gelinde Aradıkları Özelliklerin Yüzdelik Dağılımı 

 

 

 Bu realiteden hareketle çalışmada, Gözne ve Çamlıyayla yöresinde yaşayan Yörük-

Türkmen topluluklarında, gelin adayında aranılan özellikler araştırıldı. Tablo 1 ve Grafik 

1’de  de görüldüğü üzere, yörelerde, gelin adayında aranan en önemli özellik namuslu olmaktır. 

Çalışmaya katılan bireylerin yarıya yakını, gelin adayında olmazsa olmaz ilk özelliğin 

namusluluk olduğunu vurgularken, bunu hünerlilik ve çalışkanlık ile dindarlık izler.  

 

3. DAMAT ADAYINDA ARANILAN ÖZELLİKLER 

 Gelin denildiğinde hiç kuşkusuz akla ilk gelen rol damatlık rolüdür. Evlilik, gelin ile 

damadın birlikteliğinden doğduğuna göre, doğal olarak gelinin de olduğu gibi damadın da bazı 

özelliklere sahip olması beklenir.  
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Tablo 2:  Damatta Aranan Özellikler 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli İçki kumar 23 28,8 28,8 28,8 

Ailesinin temiz olması 38 47,5 47,5 76,3 

Gelir 19 23,8 23,8 100,0 

Toplam 80 100,0 100,0  

 

Grafik 2: Damatta Aranan Özellikler  

 

Bu realite dikkate alınarak çalışmada, Çamlıyayla ve Gözne yöresinde yaşayan Yörük-

Türkmen topluluklarının, damatta aradıkları özellikler da araştırıldı. Tablo 2’de  görüldüğü 

üzere yörede, damatta öncelikle aranan özelliklerin başında ailesinin temizliği gelir. Görüldüğü 

gibi damat adayının ailesi, damadın bizatihi sahip olduğu özelliklerin önüne geçmektedir. Bunu 
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damat ya da eş adayının içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklarının olmaması izler. Adayın 

gelirinin yüksekliği de yine önem atfedilen hususlar arasındadır.  

4. YÖREDE OĞUL EVLENDİRME KARARININ ŞEKİLLENİŞİ 

 Toplumumuzda evlilik, aile kurumunun temelini oluşturur. Evlilik konusunda eş 

adayında aranan özellikler kadar önemli bir başka konu da, evlilik kararının alınma biçimidir. 

Evlilik kurumunun inşası ve şekilleniş biçimi toplumsal ve kültürel boyutları ağır basan 

konulardandır.  

 

Tablo 3: Görüşülen Kişilerin Oğul Evlendirme Kararı  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Aile karar vermeli 37 46,3 46,3 46,3 

Kendisi seçmeli 14 17,5 17,5 63,8 

Aile ortak karar 29 36,3 36,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Grafik 3: Görüşülen Kişilerin Oğul Evlendirme Kararı 
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Çamlıyayla ve Gözne Yörüklerinin evlilik ve aile yapısına dair yapılan çalışmada, erkek 

evladın evlilik kararının veriliş şekli de araştırıldı. Tablo 3 ve Grafik 3’te  de görüldüğü gibi, 

ankete katılan bireylerin yarıya yakını, bu kararı erkek evlat adına ailesinin vermesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bireylerin üçte birinden fazlası ise bu kararın oğul ile birlikte ailenin ortaklaşa 

vermesi gereken bir karar olduğunu düşünmektedir. Bu hususun evladın kendisinin vermesi 

gereken bir karar olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20’yi bulmamaktadır. Bulgular, bu 

hususta yörede geleneksel değerlerin ve tutumların halen etkisini sürdürmekte olduğuna işaret 

etmektedir. 

 

5. YÖREDE KIZ EVLENDİRME KARARININ ŞEKİLLENİŞİ 

 Erkek evladın evlilik kararının veriliş şekli kadar önemli bir başka konu da kız evladın 

evlilik kararının biçimidir. Bu bağlamda yörede, kız evladın evlendirme kararının alınış biçimi 

de araştırıldı.  

 

Tablo 4: Görüşülen Kişilere Göre Kız Evlendirme Kararının Şekillenişi 
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 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Aile karar vermeli 32 40,0 40,0 40,0 

Aile ortak karar 48 60,0 60,0 100,0 

Toplam 80 100,0 100,0  

 

Tablo 4’te de  görüldüğü üzere, görüşülen bireylerin tamamı, belirli boyutlarda da olsa, 

bu süreçte ailenin belirleyiciliğine işaret etmektedir. Bu süreçte bireye ise sınırlı bir hareket 

imkânı tanınmaktadır. Daha net bir ifadeyle görüşülen bireylerin yüzde 40’ı, kız evladının 

evlilik kararının, aile tarafından verilmesi gereken bir karar olduğunu vurgulamaktadır. Aile ile 

birlikte verilmesi gereken bir karar olmasını vurgulayanların oranı ise yüzde 60 civarındadır. 

 

 

6. GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN BOŞANMIŞ BİRİYLE EVLENMEK İLE İLGİLİ 

DÜŞÜNCELERİ 

 Evlilik ve boşanma, bir madalyonun iki yarısı gibi, bir arada ele alınan iki kavramdır. 

İnsanlar, normal şartlar altında, ömür boyu bir arada yaşamlarını sürdürmek azim ve kararlılığı 

içinde hayatlarını birleştirip evlenirler. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu birliktelik, 

hedeflendiği kadar uzun ömürlü olmayabilir. Çok istenilen ve arzu edilen bir durum olmasa da 

insanlar, çeşitli sebeplerden dolayı boşanmaktadırlar. Ne yazık ki, günümüzde boşanma olayları 

her geçen gün artmaktadır. 

 

Tablo 5: Görüşülen Kişilerin Boşanmış Biriyle Evlenmek İle İlgili Düşünceleri  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

geçerli Tamamen karşıyım 80 100,0 100,0 100,0 

 

Boşanmış bireylerin büyük çoğunluğu, şartlar oluştuktan sonra, hayat yolculuğuna yeni 

bir eş ile devam etmeyi seçmektedir. Ancak bireyler bu süreçte, toplumsal değer ve normlar ile 
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çepeçevre kuşatılmış durumdadır. Bu süreç her zaman bireylerin arzu istediği şekil ve şartlar 

da değil de, toplumsal - kültürel değer ve normların sınırlandırdığı biçimde gerçekleşmiştir. 

Tablo 5’te ortaya konan bulgular, bu realiteyi açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Yörede 

yaşayan bireylerin tamamı, başından daha önce evlilik geçmiş bir bireyle evlenmeye sıcak 

bakmamaktadır. 

 

7. YÖREDE EŞ SEÇİMİNDE AKRABALIĞA ATFEDİLEN ÖNEM 

 Akrabalık evlilik ya da kan bağıyla kurulan yakın bir ilişki biçimidir. Geleneksel 

topluluklarda eş adayların, aynı topluluk ya da akraba grupları içinden seçilmesine ayrı bir 

değer ve önem verilir. Buna engdogami kuralı denir.  

 

 

Tablo 6: Eş Seçiminde Akrabalığa Atfedilen Önem  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Çok önemli 41 51,3 51,3 51,3 

Önemli 16 20,0 20,0 71,3 

Önemli değil 23 28,8 28,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Araştırmada, evlilik ve ailenin kurulması sürecinde, endogami kuralının yörede ne 

ölçüde etkili olduğu hususu da araştırıldı. Tablo 6’da da görüldüğü gibi, bulgular yörede 

endogami kuralının halen etkin bir şekilde varlığının sürdürdüğüne işaret etmektedir. Daha net 

bir ifadeyle görüşülen bireylerin yaklaşık dörtte üçü, eş adayının akrabalar arasında 

seçilmesinin önemine vurgu yapmaktadır. 

 

8. YÖREDE EVLİLİKTE AŞKA ATFEDİLEN ÖNEM 
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 Aşk, en basit tanımıyla, ilişki bireylere karşı duyulan derin sevgi bağı olarak da tarif 

edilebilir. Aşk ve sevgi, evlilik ve aile kurumunun şekillenişinde rol oynayan önemli 

değişkenlerdendir. 

 

Tablo 7: Yörede Evlilikte Aşka Atfedilen Önem 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Çok önemli 16 20,0 20,0 20,0 

Önemli 8 10,0 10,0 30,0 

Önemli değil 24 30,0 30,0 60,0 

Hiç önemli değil 32 40,0 40,0 100,0 

Toplam 80 100,0 100,0  

 

 

 Çalışma kapsamında yörede, evlilik ilişkisinin ve ailenin tesisinde aşka atfedilen önem 

de araştırıldı. Tablo 7’de ve Grafik 7’de sergilenen bulgular bu hususta çok önemli ipuçları 

vermektedir. Bulgular, yörede aşka sınırlı düzeyde önem atfedildiğini göstermektedir. Daha net 

bir ifadeyle görüşülen bireylerin yüzde 70’i evlilikte aşkın önemli olmadığını belirtmiştir. 

 

9. YÖREDE EŞ SEÇİMİNDE SİYASİ-İDEOLOJİK GÖRÜŞÜN ROLÜ 

 Siyaset, birey ve toplum hayatında son derece etkili rol oynayan olgulardan biridir. 

Siyaset olgusunun, birey ve toplum hayatının her aşamasında etkili olduğunu söylemek, abartılı 

bir değerlendirme olmaz. Siyasi görüş ve düşünce de insanlar arası ilişkilerde de belirleyici etki 

yapabilir. Öyle ki bu husus, eş tercihinde bile etkili olabilir. 

 

Tablo 8: Eş Seçiminde Siyasi Görüş Benzerliğine Atfedilen Önem  

 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Çok önemli 47 58,8 58,8 58,8 

Önemli 13 16,3 16,3 75,0 

Önemli değil 14 17,5 17,5 92,5 

Hiç önemli değil 6 7,5 7,5 100,0 
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Toplam 80 100,0 100,0  

 

 

Araştırmanın bulguları da bu tespiti doğrular niteliktedir. Tablo 8’de  görüldüğü 

görüşülen kişilerin dörtte üçü, siyasi görüş benzerliğinin, eş seçiminde belirleyici etkisinin 

olduğunu vurgulamıştır. 

 

10. YÖREDE EŞ SEÇİMİNDE ZENGİNLİĞİN ROLÜ 

 Günümüzde, kapitalist ekonomik sistemin en acımasız şekliyle hüküm sürdüğü toplum 

hayatında, maddiyat ve para son derece önemli rol oynamaktadır. Bu unsur kimi zaman 

bireylerin eş seçiminde, öteki faktörlerin bile önüne geçebilmektedir. 

 

Tablo 9: Görüşülen Kişilerin Eş Seçiminde Zenginliğe Atfettiği Önem  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Çok önemli 21 26,3 26,3 26,3 

Önemli değil 23 28,8 28,8 55,0 

Hiç önemli değil 36 45,0 45,0 100,0 

Toplam 80 100,0 100,0  

 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın yapıldığı yörelerde yaşayan Yörük-Türkmen 

topluluklarında zenginliğin, eş seçiminde ne ölçüde etkili olduğu hususu da araştırıldı. Tablo 9 

ve Grafik 9’da da  görüldüğü üzere bireylerin dörtte üçe yakını, zenginliğin eş tercihinde 

öneminin olmadığına işaret etmişlerdir. Eş seçiminde zenginliğin çok önemli olduğunu ifade 

edenlerin oranı ise yüzde 28 civarında kalmıştır. 

 

11. YÖREDE EŞ SEÇİMİNDE DİNDARLIĞA ATFEDİLEN ÖNEM 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
246 

 Toplum ve birey hayatında belirleyici rol oynayan bir diğer çok önemli sosyolojik olgu 

da dindir. Din olgusu, bireyler arası ilişkilerde de önemli ölçüde belirleyici rol oynar. Bu 

olgunun etkisini evlilik ilişkisinin tesisinde, eş seçim sürecinde de gözlemlemek mümkündür. 

 

Tablo 10: Eş Seçiminde Dindarlığa Atfedilen Önem  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Çok önemli 80 100,0 100,0 100,0 

 

 

Bu tespitlerden hareketle çalışmada, din unsurunun araştırma kapsamına giren yörelerde 

eş tercihindeki etkisi de araştırıldı. Bulgular bu hususta, son derece çarpıcı sonuçlara işaret 

etmektedir. Tablo 10’da da görüldüğü gibi, araştırma kapsamında görüşülen bireylerin tamamı, 

eş seçiminde dindarlığın çok önemli olduğunu belirtmiştir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kültürel zenginliğimizin en önemli unsurlarından bir olan Yörükler, konar-göçer olarak 

yaşayan, iktisadi faaliyetleri çoğunlukla hayvancılığa dayanan, yazlık ve kışlık mevsimlik 

olarak göçen Oğuz Türkleridir. Yörükler konar-göçer halktır. Toros Dağları da, Akdeniz’i Orta 

Anadolu’dan ayıran ve Akdeniz’e paralel şekilde ilerleyen sıra dağlardır. Geniş bir bölgeyi 

kapsayan bu coğrafya, Yörüklerin yaşam yeri haline gelmiştir. Yörük denen topluluklar bu 

bölgelerde, yarı göçebe hayat yaşamaktadırlar. Asılları Türkmen olan bu Yörükler, Orta 

Asya’dan göç sürecinden itibaren Torosların etrafında yerleşmişlerdir. Batı Toroslardaki 

göçerlik, konar-göçer karakterde olup gelişi güzel değil tanımlı güzergâhlarda sürdürülmüştür. 

Ayrıca yaylacılık yapan Yörükler yaylakta hayvancılık, kışlakta ise ziraat ile uğraşmaktaydılar. 

Bu durum yerleşiklik ile göçebelik arasında bir ara biçimdir. 

Mersin ili ve özellikle de bu araştırmaya konu olan Çamlıyayla ve Gözne yöreleri, yarı-

yerleşik hayata ya da tamamen yerleşik hayata geçmiş Yörük-Türkmen topluluklarının yoğun 

olarak yaşadığı bölgelerdendir. Bu çalışmada da, Mersin ili sınırları dâhilinde yaşamlarının 

sürdüren Yörük-Türkmen topluluklarına yönelik gerçekleştirilen, oldukça geniş kapsamlı bir 

çalışmanın küçük bir ayağını oluşturan bu çalışmada, Çamlıyayla ve Gözne yörelerinde yaşayan 

Yörük-Türkmen topluluklarında, aile ve evliliğe yönelik tutum ve davranışlar araştırıldı.  
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Büyük ölçüde tasviri türden sosyolojik araştırma türünden gerçekleştirilen çalışmada, 

çoklu veri toplama tekniği kullanıldı. Sahada yapılan gözlemlere ilaveten, nitel bir veri toplama 

tekniği olan görüşme ile nicel bir veri toplama tekniği olan anket tekniği bir arada kullanıldı. 

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar, yörede, aile ve evlilik konusunda çok önemli 

bulgular ortaya koymaktadır. Bu bulguların bir kısmını özetlemek gerekirse: Yörede gelin 

adayında eş seçiminde namus olgusu ön plana çıkar. Bu hususu hünerlilik-çalışkanlık ile 

dindarlık olguları takip eder. Damatta aranılan en önemli özellik ise ailesinin temiz olmasıdır.  

Yörede, çocukların eş tercihinde ise aileler büyük ölçüde belirleyici rol oynamaktadır. 

Bu tespit, küçük oransal farklılıklara rağmen, hem kız ve hem de erkek evlat için geçerlidir. 

Bireyler, boşanmış bir adayla evlilik yapmaya sıcak bakmamaktadır. Yörede, akraba içinde 

evlilik olgusu ağır basmaktadır. Öte yandan, evliliğin tesisinde aşk faktörü belirleyici bir rol 

oynamaz. Aşk gibi zenginlik de eş tercihinde belirleyici rol oynamaz. Buna karşın siyasi ve 

ideolojik fikir benzerliği ise eş seçiminde son derece önemlidir. Eş adayının dindar olması ise 

vazgeçilmez bir özelliktir. Bütün bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, Çamlıyayla ve 

Gözne yörelerinde ailenin inşasında ve evlilikte, geleneksel norm ve değerler son derece 

belirleyici olgular olarak ön plana çıktığı sonucuna ulaşılabilir. 
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YÖRÜKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI 

(TARSUS ÖRNEĞİ) 

 D. Ali ARSLAN 

Ayşe NANELİ 

ÖZET 

Yörük kelimesi, yürümekten türeyen, iyi yol alan, çabuk yürüyen, geçimini hayvancılık 

yaparak sağlayan anlamlarında kullanılmaktadır. Yörükler konar-göçer olarak yaşayan, iktisadi 

faaliyeti çoğunlukla hayvancılığa dayanan, yazın ve kışın mevsimlik olarak göçen oğuz 

Türkleridir. Genellikle Türkiye’nin güneyinde Toros dağlarının eteklerinde yaşamaktadırlar.  

Anadolu Yörük kültürünün dayandığı tarihin temelini ise Orta Asya’da yaşayan Oğuz 

Türk göçebeliği oluşturmaktadır. Oğuz Türklerinin Anadolu’ya göç etmesi sonucu, Türklerin 

birçoğu eski yaşantılarını devam ettirmiştir. Bir kısmı ise yerleşik hayata geçmişlerdir. 

Günümüzde ise neredeyse tamamı göçebe yaşamı bırakarak yerleşik hayata geçiş yapmışlardır. 

Bu çalışmada, göçebe hayatı devam ettiren ve bu yaşamı sonlandırıp yerleşik hayata 

geçen Yörüklerle görüşmeler yapılmıştır. Günümüzde Yörüklerin nasıl bir hayat tarzı 

yaşadıkları, geçimlerini nasıl karşıladıkları, gelenek ve göreneklerinin ne kadarını devam 

ettirdikleri ve aile yaşantıları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışmada Mersin ili evren olarak temel alınmış ve Tarsus ilçesindeki 31 Yörük ailesi 

örneklem grubunu oluşturmuştur. Betimleyici sosyolojik araştırma türünde hazırlanan 

çalışmada, temel veri kaynağı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Sahadan toplanan veriler 

temelinde, Yörüklerin toplumsal hayatı ve aile yaşantısına ilişkin veri seti oluşturulmuştur. 

Oluşturulan veri setleri de yine SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yörük, Türkmen, Oğuz, Aile Yapısı, Tarım, Hayvancılık, Tarsus, Mersin. 
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THE FAMILY STRUCTURE AND THE PROBLEMS OF YÖRÜKS:  

TARSUS CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

The word Yörük derives from walking, is a good way, quick walks that provide 

livelihood. Their economic activity is mostly based on animal husbandry. This Oğuz Turks 

usually migrates in the summer and winter season. Generally, they live in the foothills of the 

Taurus Mountains in southern Turkey. 

The basis of the history of the Anatolian Yörük culture is the Oguz Turkish nomad who 

lived in Central Asia. As a result of the migration of Oghuz Turks to Anatolia, many Turks 

continued their old life. Some have settled into life. Today, almost all of them have migrated to 

settled life by leaving nomadic life. 

In this study, interviews were made with Yörüks who continued nomadic life and ended 

this life and settled in settled life. Nowadays, it is tried to determine how the Yörüks live a life 

style, how they meet their livelihoods, how much their traditions continue and how is their 

family lives.  

In this study, the province of Mersin was taken as a universe and 31 Yörük families in 

the Tarsus district formed the sample group. In the descriptive sociological research type, 

questionnaire technique was used as the main data source. Based on the data collected from the 

field, the data set of the Yörük social life and family life was formed. The data sets were also 

analysed by using SPSS program. 

Key Words: Yörük, Türkmen, Oğuz, Family Structure, Agriculture, Animal Husbandry, 

Tarsus, Mersin. 
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GİRİŞ1 

Sıklıkla ifade edildiği gibi, Yörükler konar-göçer olarak yaşayan, iktisadi faaliyetleri 

çoğunlukla hayvancılığa ve tarıma dayanan, yazlık ve kışlık mevsimlik olarak göçen Oğuz 

Türkleridir. Genellikle Türkiye’nin güneyinde Toroslar çevresinde yaşarlar. Bu çalışmanın 

temelini ise mersinin Tarsus ilçesindeki Yörükler oluşturmaktadır 

Tarihin derinliklerinden günümüze, Türk topluluklarının toplumsal ve kültürel 

hayatında, konar-göçer bir hayat tarzını ayrı bir yeri ve önemi olmuştur. Bu hayat tarzı Yörük 

terimini ortaya çıkarmıştır. Yörük kelimesi, yürümekten türeyen, iyi yol alan, çabuk yürüyen, 

geçimini hayvancılık yaparak sağlayan gibi farklı anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Anadolu 

Yörük kültürünün tarihsel temeli, Orta Asya Türk göçebeliğine kadar uzanır. Geçmişte, Orta 

Asya bozkırlarında yaşayan Türk topluluklarının ağırlıklı yaşam biçimi, yaşadıkları coğrafi 

çevrenin koşullarının da bir sonucu olarak, hayvancılık temelli ekonomik yapının belirleyici 

olduğu bir göçebeliğe dayanıyordu.  

Mersin ili de, dün olduğu gibi bugün de, izlerini Orta Asya’nın derinliklerinden alan, 

Yörük kültürüne ev sahipliği yapan önemli yörelerin başında yer alır. Mersin’in önemli 

ilçelerinden biri olan Tarsus ilçesi de bu kültür açısından son derece büyük bir potansiyeli 

bünyesinde barındırır. Bu çalışmada, Mersin Yörüklerine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz 

araştırma serilerinden biri mahiyetindeki, Tarsus araştırmasından konu ile ilgili olan bulgulara 

yer verildi. Daha öz bir ifadeyle bu çalışmada, Tarsus yöresinde yaşayan Yörük-Türkmen 

topluluklarının aile yapıları ve sorunları üzerinde duruldu.  

 

1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Genel olarak Türkmen sözcüğü, Müslüman olan Oğuzları ifade etmede kullanılır. Her 

Türkmen Oğuzdur ve aynı kavimdir ama Müslüman olmayan Oğuzlar Türkmen değildir 

(Yılmaz, 2012: 4). Türkmenler esas itibariyle IX. asırda Oğuz boylarından gelmektedir ve derin 

bir geçmişe sahiptir. Genel olarak İran, Türkistan ve Afganistan coğrafyasında yaşamışlardır. 

Sonraki dönemlerde ise çeşitli sebeplerden dolayı Anadolu ve Orta Doğu’ya göç etmişlerdir 

                                                             
1 Bu çalışma, Prof. Dr. D. Ali ARSLAN’ın yürütücülüğünde, gerçekleştirilen ve Mersin Üniversitesi BAP 
komisyonunca da desteklenen, 2018-3-AP2-3095 No’lu ve “Yörüklerin Aile Yapısı Ve Sorunları: Mersin Örneği” 
konulu projeden faydalanılarak hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı Mersin Üniversitesi BAP komisyonuna 
teşekkür ederiz. Bu bağlamda çalışmada, araştırma projesi kapsamında, Prof. Dr. D. Ali ARSLAN’ın 
danışmanlığında, Ayşe Naneli tarafından hazırlanan, “Yörüklerin Aile Yapısı Ve Sorunları (Tarsus Örneği)” isimli, 
Sosyoloji lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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(Yılmaz, 2012: 3). Yörükler de bu süreç içinde Anadolu’ya göç eden Türkmen topluluklarının 

bir bileşenidir. 

Yapılan birçok çalışmada göçebelik, göçerlik ve konar-göçerlik aynı anlamda kullanılır. 

Bu bağlamda konar-göçer, göçebe hayat süren ve bir yere sürekli yerleşemeyen göçebe halka 

denilmektedir (Büyükcan Sayılır, 2012: 566). Eröz göçebeliği iki kategoride ele alır: Tam 

göçebelik ve yarı göçebelik (Eröz, 1991: 71).Yarı göçebelik, göçebe hayattan yerleşik hayata 

geçişte ara yaşam biçimidir. Yarı konar-göçer topluluklar, kışın köy veya kasabalarda ağaç, taş, 

tuğla gibi evlerde otururlar ve ağırlıkla hayvancılıkla uğraşırlar. Bu topluluklar hayvancılığa ek 

olarak tarım da yaparlar. Yazları ise hayvanları ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalara 

çıkarlar. Yaz aylarında, geçici süre için çadırda yaşam sürdürülür (Eröz, 1991: 72).Günümüzde, 

Anadolu Yörük topluluklarının çok büyük bir çoğunluğu yarı yerleşik ya da yerleşik hayata 

geçmiş durumdadır. Gerçek manada konar-göçer yaşam süren Yörük toplulukları son derece az 

sayıdadır. 

Özellikle Yörük-Türkmen topluluklarında aile (Arslan, 2016), evlilik ve kadın 

olgularını ele alan bu çalışma, metodolojik (Arslan, 2018; Balcı, 2004; Bouma, 1995; Bulmer, 

1994; 1993; Gilbert, 1993) açıdan ağırlıklı olarak tasviri (betimleyici) sosyolojik araştırma 

türünde gerçekleştirildi.  

Yapısal işlevselci açıdan ele alındığında aile kurumunun, toplumun varlığının devamı 

ve sağlıklı işleyişi açısından son derece önemli işlevler yerine getirdiği görülür. Daha net bir 

anlatımla aile kurumunun işlevleri, yalnızca bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı 

değildir. Turner (1972)’ın da vurguladığı gibi aile toplumsal hayatın merkezini oluşturmuştur. 

Bu yönüyle hemen her dönemde aile kurumu, toplumun temel ihtiyaçlarının giderilmesi 

işlevlerini de icra ede gelmiştir (Arslan, 2013: 96). 

Sosyolojik açıdan incelendiğinde aile, “insan türünün belli bir biçimde üretildiği, 

topluma hazırlama sürecinin belli bir ölçüde, ilk ve etkili biçimde cereyan ettiği, cinsel 

ilişkilerin belli bir biçimde düzenlendiği, eşler ve ana-babalarla çocuklar (ailenin biçimine göre 

başka yakınlar) arasında, belli bir ölçüde içten, sıcak, güven verici ilişkilerin kurulduğu, yine 

içinde bulunulan toplumsal düzene göre ekonomik etkinliklerin az ya da çok bir şekilde yer 

aldığı bir toplumsal kurumdur” (Ozankaya, 1984: 281 ve Arslan, 2016). Daha öz bir ifade ile 

aile, doğum, evlilik ya da evlat edinme yolu ile bir araya gelmiş ve aynı çatı altında yaşayan, 

iki ya da daha fazla sayıda bireyin oluşturduğu birlikteliktir (Arslan, 2013: 285). Bir başka 

düşünür Hans Freyer ise aileyi, “en küçük fakat aynı zamanda en devamlı ve bu bakımdan en 
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gerçek cemaat (topluluk) olarak vasıflandırır” (Nirun, 1999: 38). Çağdaş Türk sosyolojisinin 

öncüsü Ziya Gökalp de ailenin, toplumsal ve kültürel değerlerin koruyucusu ve taşıyıcısı olma 

fonksiyonuna ayrıcalıklı bir önem atfeder (Nirun, 1999: 40). 

Bütün bu anlatılanlar temelinde ailenin, toplum ve bireyler açısından icra ettiği 

işlevlerin bazıları şöyle özetlenebilir (Arslan, 2013: 17-18): Toplumun demografik yapısının 

devamlılığını sağlamak, yetişkinler arasında cinsel ilişkileri düzenlemek, çocuk doğurmak ve 

onları koruyup-yetiştirmek, insanların bakımını sağlamak, neslin devamını sürdürmek, 

bireylerin sosyalizasyonunu gerçekleştirmek, kültürün yeni kuşaklara aktarılması yoluyla 

devamlılığını sağlamak, bireylerin sosyal psikolojik ihtiyaçlarını (aitlik, sadakat, bağlılık 

duygusu,…) karşılamak, … gibi.  

Bu çalışmada, göçebe hayatı devam ettiren ve bu yaşamı sonlandırıp yerleşik hayata 

geçen Yörüklerle görüşmeler yapılmıştır. Günümüzde Yörüklerin nasıl bir hayat tarzı 

yaşadıkları, geçimlerini nasıl karşıladıkları, gelenek ve göreneklerinin ne kadarını devam 

ettirdikleri ve aile yaşantıları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Yörüklerin toplumsal hayatında, ailenin şekillenişinde belirleyici olan evlilik kurumunun 

inşasında etkili olan tutum ve davranışlar araştırıldı. Çalışmada, önemli oranda Yörük-Türkmen 

topluluklarının yaşadığı Mersin ili evren olarak seçildi. Örneklem olarak ise Tarsus ilçesinde 

ikamet eden Yörükler belirlendi ve onlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu bağlamda 

Tarsus ilçesindeki 31 Yörük ailesi örneklem grubunu oluşturdu.  

Bütün bu anlatılanlarda yola çıkarak, tasviri (betimleyici) bir sosyolojik çalışma 

türünden tasarlanan araştırmada, metodolojik açıdan ağırlıklı olarak çoklu veri toplama tekniği 

kullanıldı. Yapısal-işlevselci (Newman, 2013:24) bir yaklaşımla tasarlanan araştırmada, nitel 

ve nicel araştırma teknikleri bir arada kullanıldı. Bu bağlamda çalışmada anket gibi nicel veri 

toplama tekniğinin yanı sıra mülakat ve gözlem gibi nitel veri toplama teknikleri de kullanıldı. 

Bu amaca yönelik olarak araştırmada temel veri kaynağı olarak, araştırma kapsamına giren 

çalışma sahasında yapılan gözlemler, sahada gerçekleştirilen mülakatlar ile yüz yüze 

görüşmeler, yöreye ilişkin her türlü doküman, tarihi belge ve resmi kayıtlardan faydalanıldı. Bu 

makalede, çalışmanın sınırlılıklar dikkate alınarak, konu bakımdan çok geniş bir kapsama sahip 

olan ana çalışmanın, konu ile ilgili bazı bulgularına yer verildi. 

Çalışmada temel veri kaynağı olarak anket ve mülakat tekniği kullanıldı. Son derece 

geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen saha çalışmalarındaki (Fink, 1995; De Vaus, 1991; 

Frankfourt, 1992; Loeber, 1995) mülakatlarda, bünyesinde açık uçlu ve yarı açık uçlu soruları 
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kapsayan görüşme kılavuzu ile büyük ölçüde sistemleştirilmiş kapalı uçlu sorulara yer verilen 

anket formları da kullanıldı. 

 

2. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA KIZ 

EVLENDİRME KARARI 

 Bireyler ve aileler açısından hayatta verdikleri en önemli kararlardan biri eş seçimidir. 

Özellikle mevzu kız çocukları olduğunda, bu tercihin önemi bir kat daha artar. Bu tespitleri esas 

alarak araştırmada görüşülen bireylere öncelikli olarak, ailenin kızlarının eş seçimi kararını 

nasıl verdiği soruldu. 

 

Tablo 1: Görüşülen Kişilerin Kız Evlendirme Kararının Şekillenişi 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Kendisi seçmeli 13 41,9 41,9 41,9 

Aile ortak karar 18 58,1 58,1 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

 Tablo 1’de de görüldüğü gibi, görüşmeye katılan bireylerin büyük çoğunluğu, eş seçimi 

kararının aile ve kız evladın birlikte vermesi gereken bir karar olduğu görüşündedir. Bir başka 

ifadeyle görüşülen bireylerin % 58,1’i, bu süreçte aile ile ortak karar verilmesi gerektiğini, 

%41,9’u kız evladın eşini kendisi seçmesi gerektiğini belirtmiştir. Bulgular, yörede "kızın 

evleneceği erkeğe ailesi karar vermeli" şeklindeki geleneksel tutum ve davranışın tamamen 

değiştiğini göstermektedir. 
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3. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA ERKEK EVLAT 

EVLENDİRME KARARI 

 Normal koşullarda aile, iki farklı cinsiyetten bireyin, toplumca istendik, beklendik ve 

tasvip edilmiş usul ve ritüellerle birlikteliğinde kurulur. Hal böyle olunca, kadın da olduğu gibi 

erkek tarafında da evlilik kararının şekillenişi hayati öneme haizdir. 

 

Tablo 2: Görüşülen Kişilerin Erkek Evlat Evlendirme Kararının Şekillenişi 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Kendisi seçmeli 13 41,9 41,9 41,9 

Aile ortak karar 18 58,1 58,1 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

 Bu sebeple çalışmada, Tarsus Yöresi Yörük-Türkmen topluluklarının, günümüzde 

erkek evladın, eş seçimine yönelik tutum ve davranışları da araştırıldı. Araştırmanın bulguları, 

eş seçiminde kız evlada yönelik tutum ve davranışın, erkek evlat için de geçerliliğini 

koruduğunu göstermektedir. Daha net bir ifadeyle, Tablo 2’de de görüldüğü gibi, görüşülen 

bireylerin büyük çoğunluğu, erkek evladın eş seçiminde, evlat ve ailenin birlikte karar vermesi 

gerektiğine işaret etmektedir. Öyle anlaşılıyor ki yörede,  eş seçiminde kız evlada yönelik 

takınılan demokratik tutum, erkek evladın evlendirilmesi sürecinde de devam etmektedir. 

 

4. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA DAMATLARDA 

ARANILAN ÖZELLİKLER 

 Eş seçimi kadar önemli bir husus da, eş adayında aranan özelliklerdir. Cinsiyet temelli 

farklılaşma olarak toplumumuzda, damat adaylarında farklı özellikler aranırken, gelin 

adaylarında ise çok daha farklı özelliklere önem atfedilir. Araştırma kapsamında, Tarsus 

yöresinde bireylerin ve ailelerin, bu husustaki tutum ve beklentileri de araştırıldı.  
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Tablo 3: Damatlarda Aranılan Özellikler 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli İçki-kumarının olmaması 
2 6,5 6,5 6,5 

Temiz aile çocuğu olması 
28 90,3 90,3 96,8 

İyi iş ve yüksek gelirli olması 
1 3,2 3,2 100,0 

Toplam 
31 100,0 100,0  

 

 Tablo 3’deki bulgular bu hususta son derece önemli bulgulara işaret eder. Bulgular, 

yörede, damat hakkında bir hükme varabilmek için özellikle ve öncelikle damadın ailesine 

bakılması gerektiğine önem verildiğini ortaya koymaktadır. Görüşülen bireylerin yüzde 90’dan 

fazlası, eş adayında aranılan en önemli özelliğin, adayın temiz ve yörede iyi olarak bilinen bir 

aileye mensubiyete vurgu yapmaktadır. Bunu dışında, içki-kumar gibi kötü alışkanlıklarının 

olmaması ve iyi bir işinin olması da damatta aranılan özelliklerde ön plana çıkmaktadır. 

 

5. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARINDA GELİNDE 

ARANILAN ÖZELLİKLER 

 Türk toplumunda ailenin en önemli ve kurucu unsuru kadındır. Bu yüzden aile bina 

edilirken, ailenin kurucu unsuru kadına ait özelliklere ayrı bir önem ve değer atfedilir. Bu 

sebeple çalışmada, yörede gelin adayında aranan ve bulunması beklenen özellikle de araştırıldı. 

 

Tablo 4: Gelinde Aranılan Özellikler 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Namuslu olması 18 58,1 58,1 58,1 
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Güzellik 1 3,2 3,2 61,3 

Hünerli ve çalışkan olması 3 9,7 9,7 71,0 

Huyunun güzel olması 9 29,0 29,0 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

 Tablo 4’te de görüldüğü gibi yörede, aile kurulabilecek bir kadın denildiğinde akla ilk 

gelen özellik namuslu olmaktır. Daha net bir ifadeyle görüşülen bireylerin yüzde 58’den fazlası, 

gelin adayında bulunması gereken en önemli özelliğin namus olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

durum, görüşülen Yörüklerin namus kavramına ne kadar değer verdiklerini açıkça gösterir. 

Ancak damat adayında bu özelliğin hiç zikredilmemesi de dikkatlerden kaçmaz. Malum olduğu 

üzere, geleneksel toplumsal hayatta ailenin namusu kadından sorulur. Huy güzelliği de 

namustan sonra aranılan en önemli ikinci özelliktir. Hünerlilik-çalışkanlık ve güzellik ise bu iki 

özelliği takip eder. 

 

6. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARININ EVLİLİKTE AŞKA 

ATFETTİĞİ ÖNEM 

 Aşk, bireysel ve toplumsal hayatta çok konuşulan ancak tanımı en zor olan olgulardan 

biridir. Bir başkasına karşı hissedilen yoğun sevgi ve bunun üzerine kurulan gönül bağı şeklinde 

tanımlanabilen aşk, bireylerin hayatında, özellikle gençlik döneminde ayrı bir yer tutar. 

 

Tablo 5: Görüşülen Kişilerin Evlilikte Aşka Atfettikleri Önem 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Çok Önemli 
3 9,7 9,7 9,7 

Önemli 
26 83,9 83,9 93,5 

Fikrim yok 
1 3,2 3,2 96,8 

Önemli değil 
1 3,2 3,2 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  
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Grafik 1: Görüşülen Kişilerin Evlilikte Aşka Atfettikleri Önem 

 

 

Bu realiteden hareketle çalışmada, Tarsus yöresinde yaşayan Yörük-Türkmen topluluklarının, 

evlilikte aşka atfettikleri değer ve önem de araştırıldı. Tablo 5’te ve Grafik 1’de de görüldüğü 

gibi, günümüzde Tarsus’ta yaşayan Yörük-Türkmen topluluklarında da, evliliğe giden yolda 

aşk olgusu önemini korumaya devam etmektedir Araştırmada görüşülen bireylerin yüzde 84’e 

yakını, evlilik amacıyla girilen ilişkilerde aşkın önemli olduğunu vurgulamıştır. Buna, 

bireylerin yüzde 10 yakının, evlilik ve ailenin inşasında aşkın çok önemli olduğunu belirttiği de 

eklendiğinde, yörede aşka atfedilen ve önem daha anlaşılır hale gelir. 

 

7. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARININ EŞ SEÇİMİNDE 

SİYASİ-İDEOLOJİK GÖRÜŞÜN ROLÜ 

 Siyaset, bireyler arası ilişkiler ve toplum hayatı üzerinde oldukça etkili olan son derece 

önemli bir toplumsal olgudur. Siyaset, sanılanın aksine kısır ideolojik çekişmelerin ötesinde, 

onlardan çok daha fazla bir olgudur. Tabiri caizse siyaset birey ve toplum hayatının en ücra 

köşelerine kadar nüfuz eder (Arslan, 2016). Bu saptamalardan hareketle araştırmada, yörede 

yaşayanların eş seçiminde siyasi-ideolojik fikir benzerliğinin rolü ve önemi de araştırıldı.  

Tablo 6: Yörede Eş Seçiminde Siyasi-İdeolojik Görüşün Rolü 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 
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Geçerli Çok önemli 1 3,2 3,2 3,2 

Önemli 20 64,5 64,5 67,7 

Fikri yok 4 12,9 12,9 80,6 

Önemli değil 6 19,4 19,4 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi, siyasi-ideolojik görüş benzerliği, Tarsus yöresi Yörük-

Türkmen topluluklarında eş seçiminde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Öyle görünüyor 

ki, hayata siyasi anlamda benzer açıdan bakabilmek, evlilik ve ailenin sağlığı ve devamı 

açısından, önemli ölçüde etkili olmaktadır. Daha net bir tabirle görüşülen bireyleri üçte ikiden 

fazlası, hayat arkadaşı adayının siyasi-ideolojik görüşünün önemli olduğuna vurgu 

yapmaktadır. 

 

8. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARININ EŞ SEÇİMİNDE 

YAŞAM TARZI BENZERLİĞİNİN ROLÜ 

 Toplum hayatında gerçekleşen bireyler arası ilişkilerde rol oynayan önemli sosyal-

psikolojik unsurlardan biri hiç kuşkusuz yaşam tarzı benzerliğidir. İnsanların, eş seçiminde 

değil, arkadaş ya da dost seçiminde bile bu unsur belirleyici rol oynar. Öz olarak yaşam tarzı, 

insanların hayata bakış açılarının ifadesi onun dışa yansımasıdır. İnsanların hayata bakış açıları 

ve bununla ilintili olarak da yaşam tarzları, büyük oranda onların toplumsallaşma süreci içinde 

şekillenir. Hatırlanacağı üzere, sosyalizasyon ya da öteki adıyla toplumsallaşma sürecinde 

birçok faktör belirleyici etkiye sahiptir (Arslan, 2013; Newman, 2012). Bu unsurlar genel olarak 

sosyalizasyon ajanları olarak adlandırılır. İnsan hayatında şekillendirici rol oynayan bu 

faktörler arasında başta aile olmak üzere, akrabalar, komşular, okul, arkadaş grupları, iş ve 

çalışma hayatı ile medya sayılabilir. 

 

Tablo 7: Eş Seçiminde adayın yaşam tarzı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 
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Geçerli Çok önemli 1 3,2 3,2 3,2 

Önemli 25 80,6 80,6 83,9 

Fikri yok 1 3,2 3,2 87,1 

Önemli değil 4 12,9 12,9 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

Bu saptamalardan yola çıkarak çalışmada, Tarsus yöresinde yaşayan Yörük-

Türkmenlerin eş adaylarını belirlerken yaşam tarzının rolü de araştırıldı. Tablo 7’de de 

görüldüğü gibi, eş adayının kendisi ile benzer yaşam tarzına sahip olması, yörede yaşayanlar 

açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Müstakbel eşin benzer yaşam tarzına sahip 

olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 84’e yaklaşmaktadır.  

 

9. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARININ EŞ SEÇİMİNDE 

ZENGİNLİĞİN ROLÜ 

Günümüzde toplumsal ve kültürel hayatı kasıp kavuran kapitalist sistem ve kapitalist 

yaşam tarzı, maddeye verilen değeri manaya atfedilen önemin önüne geçirmiş görünmektedir. 

Öyle ki, toplumsal hayatta ve bireylerarası ilişkilerde materyalist anlayışı ön plana çıkaran bu 

sistem ve yaşam tarzı, maddi olmayan unsurları büyük ölçüde geri plana itilmesine zemin sebep 

olmuştur. Kitle iletişim araçlarının da yaygınlaşmasında önemli rol üstlendiği bu yaşam 

tarzından nasibini almayan insan neredeyse yok gibidir. Bu durumun bireysel ve toplumsal 

hayatta önemli sosyal-psikolojik sorunu ve bunalımlara yol açtığı da yadsınamaz bir gerçektir. 

 

Tablo 8: Eş Seçiminde Zenginlik 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Çok Önemli 1 3,2 3,2 3,2 

Önemli 5 16,1 16,1 19,4 

Fikri yok 4 12,9 12,9 32,3 
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Önemli değil 17 54,8 54,8 87,1 

Hiç önemli değil 4 12,9 12,9 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

Grafik 2: Eş Seçiminde Zenginliğe Verilen Önem 

 

 

Bu tespitlerden hareketle, yörede yaşayan bireylerin maddeye atfettikleri önemin ortaya 

konmasına da ışık tutacağı düşüncesiyle çalışmada, evlilikte eş seçim sürecinde zenginliğe 

atfedilen önem de araştırıldı. İtiraf edilmesi gerekir ki bulgular, beklenenin tersine bir sonuca 

işaret etmektedir. Tablo 8 ve Grafik 2’de de görüldüğü gibi zenginlik, yörede evlilik sürecinde 

değer atfedilen olgular sıralamasında son derece geri planda kalmaktadır. Daha net bir ifadeyle 

bireylerin yalnızca üçte biri, evlilik sürecinde eş tercihinde zenginliğin önemli olduğunu 

belirtmiştir. Üçte iki gibi çok büyük bir çoğunluk ise zenginlik kriterinin, eş tercihinde önemli 

olmadığını beyan etmiştir. 

Bulgular, Tarsus yöresi Yörük-Türkmenlerin eş tercihinde zenginliğin önemli bir etken 

olmadığı ortaya koymaktadır. Görüşmeler, çalışmaya katılan bireylerin hepsi kırsalda-köyde 
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yaşadıkları için sadece geçimlerinin derdindedirler. Onlar için yeteri kadar zenginlik kâfidir. 

Bu nedenle bu bireylerin çoğunluğu zenginlik kriterine çok fazla bir değer yüklememektedirler. 

 

10. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARININ EŞ SEÇİMİNDE 

DİNDARLIĞIN ROLÜ 

Din olgusu da, birey ve toplum hayatında çok büyük önem arz eden sosyolojik 

olgulardandır. Denilebilir ki din kurumu, toplumsal yapı içindeki en önemli kurumlardan 

biridir. Din duygusu ve inancı, bireylerin en özel ve en kutsal değerlerinden olup, din ve inanç 

hürriyeti insan haklarının en başta gelenlerindendir. Aynı şekilde din, insanlar arası ilişkileri ve 

haliyle de birey ve toplum hayatını düzenlemede de önemli rol oynar. 

 

Tablo 9: Görüşülen Yörüklerin Eş Seçiminde Dindarlığa Atfettiği Önem 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Çok önemli 9 29,0 29,0 29,0 

Önemli 22 71,0 71,0 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

Bu tespitten hareketle çalışmada, yörede eş tercihinde dindarlığa atfedilen önem de 

araştırıldı. Tablo 9’da da görüldüğü gibi, Tarsus yöresinde yaşayan Yörük-Türkmen 

topluluklarında, eş seçiminde din olgusuna son derece büyük önem verilmektedir. Daha net bir 

ifadeyle bulgular, yörede eş seçiminde rol oynayan etkenlerin başında gelmektedir. Görüşülen 

bireylerin tamamı, eş adayının dindar olmasının önemli olduğuna vurgu yapmışlardır.  

 

 

11. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARININ EŞ SEÇİMİNDE 

AYNI KÖYDEN OLMANIN ÖNEMİ 

Bireyler, toplumsal hayatın genelinde olduğu gibi, evlilik ve eş tercihinde de toplumsal-

kültürel değerler ve normlarla sınırlandırılmış durumdadırlar. Evlilik konusunda sınırlamalar 
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denildiğinde akla gelen hususlardan biri de endogami ve egzogami kurallarıdır. Egzogami 

kuralı bireyleri, müstakbel eşlerini kendilerinin de mensubu olduğu grubu dışından seçmeye 

zorlar. Buna karşın endogami kuralı bireyleri, evlenecekleri bireyleri, kendilerinin de bir parçası 

oldukları gruplar içinden seçmeleri yönünde baskı yapar. Bununla birlikte evlilik ve eş seçimine 

dair yöntem ve yasaklar, toplumdan topluma çeşitli farklılıklar arz eder (Arslan, 2018) 

 

Tablo 10: Eş Seçiminde Aynı Köyden Olmaya Verilen Önem 

 Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli Çok Önemli 2 6,5 6,5 6,5 

Önemli 7 22,6 22,6 29,0 

Fikri yok 4 12,9 12,9 41,9 

Önemli değil 10 32,3 32,3 74,2 

Hiç önemli değil 8 25,8 25,8 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

 Bu açıklamaların ışığında çalışmada, Tarsus yöresinde yaşayan Yörük-Türkmenlerin, 

aynı gruptan eş seçimine atfettiği değer ve verdiği önem de araştırıldı. Tablo 10’da sergilenen 

bulgular, yörede grup içi evlilik ya da endogamik evliliğe atfedilen önemin ise son derece 

azaldığını ortaya koymaktadır. Daha net bir ifadeyle görüşüle bireyler arasında endogamik 

evliliğe atfedilen önem yüzde 30’u bile bulmamaktadır. 

 

12. TARSUS YÖRESİ YÖRÜK-TÜRKMEN TOPLULUKLARININ DAHA ÖNCE 

EVLİLİK YAPMIŞ EŞ ADAYLARINA YÖNELİK TUTUMLARI  

Sıklıkla belirtildiği gibi, aile toplumun temel yapı taşıdır ve evlilik kurumu ile şekillenir. 

Evlilik akdi gerçekleştirilirken bir ömür beraberlik için yola çıkılır. Bununla birlikte, çeşitli 

sebepler yüzünden bu birliktelik hedeflendiği kadar uzun sürmeyebilir. Çeşitli sebeplerden 

dolayı bazen insanlar, boşanmak ve yeni baştan bir evlilik yapmak zorunda olabilir. Ancak bazı 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
265 

toplumlarda, toplumsal-kültürel değerlerin de etkisiyle, boşanmış bireylerin yeni bir evlilik 

yapma şansı azalabilmektedir. 

Tablo 11: Yörede Daha Önce Evlenmiş ve Boşanmış Biriyle Evlenmek 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Geçerli 

 

Tamamen destekliyorum 1 3,2 3,2 3,2 

Destekliyorum 14 45,2 45,2 48,4 

Fikrim yok 4 12,9 12,9 61,3 

Karşıyım 10 32,3 32,3 93,5 

Tamamen karşıyım 2 6,5 6,5 100,0 

Toplam 31 100,0 100,0  

 

Çalışmada, yörede böylesi evlilik ilişkilerine yönelik olarak halkın nasıl bir tutum içinde 

olduğu da araştırıldı. Daha net bir ifadeyle görüşülen bireylerin daha önce evlenmiş bir adayla 

evlenmeye dair tutumları da araştırma kapsamında incelendi. Tablo 11’de de görüldüğü gibi, 

görüşülen bireylerin yüzde 40’a yakını daha önce evlilik yaşamış bir bireyle evlenmeye karşı 

olduğunu beyan etmiştir. Buna karşın boşanmış bireylerle evlilik yapmanın kendileri açısından 

bir engel teşkil etmediğini düşünlerin oranı ise yüze 50’ye yaklaşmaktadır. Önemli bir oranda 

bireyin bu hususta kafası karışık görünmektedir. Özetle yörede, daha önce başından evlilik 

geçmiş bireylerle evlilik hususunda olumlu bir durum varmış gibi görünse de; özellikle 

gençlerin ve ilk evliliğini yapacak olan bireylerin eş seçiminde, dul bireylerle evlenme temkinli 

bir tutum izlenmektedir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Daha önce de ifade edildiği gibi Yörük sözcüğü, yürümekten türeyen, iyi yol alan, çabuk 

yürüyen, geçimini hayvancılık yaparak sağlayan anlamlarına gelmektedir. Yörükler genellikle 

konar-göçer ya da yarı yerleşik hayat süren, iktisadi faaliyeti çoğunlukla tarım ve hayvancılığa 

dayanan, yazın ve kışın mevsimlik olarak göçen oğuz Türkleridir. Mersin ili de geçmişten 

günümüze, kökeni Orta Asya Oğuz boylarına dayanan, çok sayıda Yörük-Türkmen topluluğuna 

yurt olmuş bir coğrafyadır. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin Yöresinde de Yörük 

topluluklarının çok büyük bir çoğunluğu yarı yerleşik veya tamamen yerleşik hayata geçmiş 

bulunmaktadır. Bu durumda değişen toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve çevresel 

koşullar rol oynamıştır. Genelde Toros dağlarının etekleri, özelde de Tarsus yöresi çok sayıda 

Yörük-Türkmen topluluğuna yaşam alanı olmaya devam etmektedirler.  
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Mersin ili genelinde, Yörük-Türkmen topluluklarına yönelik olarak sürdürülen çok 

geniş kapsamlı araştırmanın çok küçük bir ayağını oluşturan bu çalışmada, Tarsus yöresinde 

yaşayan Yörük-Türkmen topluluklarında aile ve evliliğe yönelik tutum ve davranışlar 

araştırılmıştır. Ağırlıklı olarak tasviri türden sosyolojik araştırma türünden gerçekleştirilen 

çalışmada, çoklu veri toplama tekniği kullanılmıştır. Sahada yapılan gözlemlere ilaveten, nitel 

bir veri toplama tekniği olan görüşme ile nicel bir veri toplama tekniği olan anket tekniği bir 

arada kullanılmıştır. 

Araştırmanın bulguları, yörede, hem kız ve hem de erkek evlatlar için eş seçiminde, 

evlenecek birey ile birlikte ailenin ortak karar vermesi gerektiği yönünde bir anlayış egemendir. 

Bununla birlikte evlenecek bireyin kendi tercihinin de çok önemli olduğu ilave edilmektedir. 

Ancak nihai kararın aile içinde şekillendiğine vurgu yapılmaktadır. Evlilikte eş tercih ederken, 

bireylere yönelik geleneksel dayatmacı tutumların, yörede neredeyse tamamen yok olduğu 

dikkat çekmektedir. 

Eş adaylarında aranan özellikler incelendiğinde ise yörede, ailenin temelini teşkil eden 

evliliğe dair toplumsal ve kültürel değerler hakkında önemli ipuçlarına ulaşılır. Tarsus 

yöresinde, damat adayının özellikle iyi ve temiz bir aileden gelmiş olmasına çok büyük değer 

atfedilir. Gelin adayı için ise namuslu olmak ve huy güzelliği ön plana çıkar. Yörede, evlenecek 

eş seçiminde, aşk olgusunun halen değerini sürdürdüğü gözlemlenir. Eş adayı belirlenirken, 

hayata benzer pencereden bakmak; daha net bir ifadeyle siyasi ve ideolojik görüş benzerliği de 

son derece önemlidir. Bu bağlamda, eş adaylarının benzer yaşam tarlarına sahip olmalarına da 

yörede ayrı bir önem atfedilir.  

Günümüz kapitalist toplum hayatının vazgeçilmezlerinden biri gibi görünen ekonomik 

zenginlik ise yörede fazla bir rağbet görmemektedir. Buna karşın yörede, eş adayının dinarlığı, 

neredeyse olmazsa olmaz bir koşul gibi görünmektedir. Ancak bu husus, radikal bir dini eğilime 

sahip olarak anlaşılmamalıdır. Görüşmelerde bireyler adayın inançlı, Allah’tan korkan, kuldan 

utanan, namazında-niyazında olmasına vurgu yapmaktadırlar. Tarsus yöresi Yörük-Türkmen 

topluluklarında, grup içi evlilik olarak tanımlanabilen endogami kuralı da önemini büyük 

ölçüde yitirmiş görünmektedir. Hatta bireylerin, egzogamik evliliğe teşvik edildiği de 

söylenebilir. Son olarak yörede, başından daha önce evlilik geçmiş bireylerle evlilik hususunda 

ılımlı bir tutum varmış gibi görünse de; özellikle gençlerin ve ilk evliliğini yapacak olan 

bireylerin eş tercihinde, dul bireylerle evlenmesin temkinli bakılmaktadır. 
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Bütün bunlar özetlenecek olursa, sahada yapılan gözlem ve görüşmelerde ortaya konan 

bulgular, Tarsus yöresi Yörük-Türkmen topluluklarında, aile ve evliliğe yönelik tutum ve 

davranışlarda geçmişten günümüze çok büyü değişimin yaşandığına işaret etmektedir. Bu 

süreçte değişen sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik koşullar belirleyici rol oynamıştır. 
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YÖRÜKLERDE TOPLUMSAL HAYAT VE AİLENİN SOSYOLOJİK 

İNCELENMESİ: ERDEMLİ ÖRNEĞİ 

 D. Ali ARSLAN 

Ayşe KURT 

ÖZET 

İnsanlar kültürel toplulukların içinde doğmuş, orada yetiştirilmiş ve büyük ölçüde onun 

tarafından biçimlendirilmiş olmaları bakımından kültürle iç içedir. Yörükler, konar-göçer 

olarak yaşayan, iktisadi faaliyetleri çoğunlukla hayvancılığa dayanan, yazlık ve kışlık 

mevsimlik olarak göçen Oğuz Türkleridir. Yörük taifesi, konar-göçer halktır. Konar-göçerlik, 

günümüzde varlıkları giderek azalan, toprağa ve sabit bir konuta bağlı olmadan sürekli çadır 

hayatı yaşayan, üyeleri arasında akrabalık bağı olan, tek geçim kaynağını hayvancılığın 

oluşturduğu, göçebe olarak nitelenen toplulukların yaşama biçimidir.  

Öte yandan Erdemli, Romalılardan, Helenistik Dönemden, Bizanslılardan, Selçukludan 

ve Osmanlıdan izler taşır. Bu coğrafyaya ilk Türkmen kafileleri, Türklerin Anadolu’ya akın 

akın göç etmeye başladığı 1071 Malazgirt Savaşından sonra ulaşmıştır. Oğuzların Üçok ve 

Bozok kollarına bağlı Türkmen obaları, zamanla tüm Ovalık ve Taşlık Kilikya’yı doldurmuştur. 

Bugün Erdemli’de, Silifke’de, Mersin’de Tarsus’ta ve tüm Toroslar silsilesinde yaşayan 

Yörükler, işte o dönemlerde gelen Türkmen boylarının torunları olarak bu topraklarda 

varlıklarını devam ettirmektedirler. 

Konar-göçerlerin sayısı, yerleşik hayata geçme nedeniyle, her geçen gün azalmaktadır. 

Otlakların kalmayışı, eskiden olduğu gibi hareket alanlarının geniş olmayışı ve giderek 

kısıtlanması, gün geçtikçe meraların ziraat amaçlı kullanılması, hayvanları besleme ve 

korumanın zorlaşması, hayvancılığın eskisi gibi karlı olmayışı ve riskinin artışı gibi 

nedenlerden dolayı yerleşik hayata geçmenin zorunlu duruma geldiği söylenebilir. Yerleşikliğe 

doğru bu değişim süreci Yörük kültürünü yok etme noktasına getirmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yörük, Türkmen, Aile Yapısı, Hayvancılık, Erdemli, Mersin. 
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SOCIOLOGICAL INVESTIGATION OF SOCIAL LIFE AND FAMILY IN YÖRÜKS: 

ERDEMLI EXAMPLE 

 

ABSTRACT 

People are born into cultural communities, raised there, and are largely intertwined with 

culture in that they are shaped by it. Yörüks are living as a nomadic life and their economic 

activities are mostly based on animal husbandry. They are Oghuz Turks who migrated as 

summer and winter seasonal. The nomadism is the way of life of the communities that are 

constantly declining, living in a tent life without being connected to the land and a fixed house, 

having kinship ties between their members, the only means of livelihood formed by livestock. 

On the other hand, Erdemli carries traces of the Romans, the Hellenistic Period, the 

Byzantines, the Seljuks and the Ottomans. The first Turkmen tribes arrived in this geography 

after the Battle of Malazgirt in 1071, when the Turks began to migrate to Anatolia. The 

Turkmen poets of the Oguz tribes, which belonged to the branches of Üçok and Bozok, filled 

the entire plain and mountainous Cilicia. Today, the Yörüks who live in Erdemli, Silifke, 

Mersin, Tarsus and all the Taurus lines, are the descendants of the Turkmen tribes who came 

from those times. 

The number of nomadic nomads is decreasing day by day due to settled life. It can be 

said that there is a necessity to go to settled life due to reasons such as the absence of pastures, 

the fact that the areas of movement are not large and gradually restricted, the use of pastures 

for agricultural purposes, the feeding and protection of the animals are becoming more difficult, 

the livestock is not profitable as before and the risk increases. This transformation process 

towards the settlement brought the nomadic culture to the point of destruction. 

Key Words: Yörük, Türkmen, Family Structure, Agriculture, Animal Husbandry, Erdemli, 

Mersin. 
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GİRİŞ1 

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içerisinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin bir ölçüsünü gösteren araçların bütününe kültür denir. İnsanlar kültürel 

toplulukların içinde doğmuş, orada yetiştirilmiş ve büyük ölçüde onun tarafından 

biçimlendirilmiş olmaları bakımından, kültürle iç içedir (Parekh, 2002: 155). İnsanların ortak 

bir doğaları, ortak varoluş şartları, yaşam deneyimleri, durumları vs. vardır. Ancak aynı 

zamanda bunları çok farklı şekilde kavramlaştırır ve onlara çok farklı tepkiler verir, farklı 

kültürlerin ortaya çıkmasına sebep olurlar (Parekh, 2002: 159). Yörüklük de ortaya çıkan bu 

kültürlerden ve yaşam biçimlerinden bir tanesidir.  

 Yörükler, konar-göçer olarak yaşayan, iktisadi faaliyetleri çoğunlukla hayvancılığa 

dayanan, yazlık ve kışlık mevsimlik olarak göçen Oğuz Türkleridir. Yörük taifesi, konar-göçer 

halktır. Belli yerleri, sancağa taallukları ve ihtisasları olmayıp ağaları subaşı'lardır (Dulkadir, 

1997: 481). Konar-göçerlik, ülkemizde sayıları ve toplam nüfusları hakkında hiçbir zaman 

kesin bilgilere sahip olamadığımız, günümüzde varlıkları giderek azalan, toprağa ve sabit bir 

konuta bağlı olmadan sürekli çadır hayatı yaşayan, üyeleri arasında bir akrabalık bağları olan, 

tek geçim kaynağını hayvancılığın oluşturduğu, göçebe ya da konargöçer olarak nitelenen 

toplulukların yaşama biçimidir. "Yörük adının tarihi çok eski değildir! Anadolu'ya yerleşen 

Oğuzların bir kısmı göçebeliklerinden vazgeçmek istemediler. Yani göçebeliklerini 

sürdürmeye devam ettiler... 15. yüzyılda bu göçebeliklerini devam ettiren Oğuzlara Yörük 

denilmeye başlandı! Günümüzde ise Güney, Güneybatı ve Batı Anadolu'daki konar-göçerliği 

devam ettirerek geç yerleşen Türkmen oymaklarına ve de konar-göçerliğini sürdürenlere de 

Yörük denmektedir!" (Yalçın, 2015: 196). 

 Daha net bir ifadeyle Yörük, Anadolu ve Rumeli'de konar-göçer hayatı yaşayan Türk 

kabilelerine verilen bir isimdir. "Anadolu'ya göç etmeden önce Türkler, Orta Asya'da 

çoğunlukla bozkırlarda hayvancılıkla uğraşır, kısmen de şehirlerde otururlardı. 11. yüzyılda 

Anadolu kapıları Türklere açılınca göçebe kesim, yani geçimi hayvancılığa bağlı unsur, 

Anadolu'da ya dağlık bölgelere ya da dağla sahilin kesiştiği çizgilere yerleşmiştir." Bu 

                                                             
1 Bu çalışma, Prof. Dr. D. Ali ARSLAN’ın yürütücülüğünde, gerçekleştirilen ve Mersin Üniversitesi BAP 
komisyonunca da desteklenen, 2018-3-AP2-3095 No’lu ve “Yörüklerin Aile Yapısı Ve Sorunları: Mersin Örneği” 
konulu projeden faydalanılarak hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı Mersin Üniversitesi BAP komisyonuna 
teşekkür ederiz. Bu bağlamda çalışmada, araştırma projesi kapsamında, Prof. Dr. D. Ali ARSLAN’ın 
danışmanlığında, Ayşe Kurt tarafından hazırlanan, “Yörüklerde Toplumsal Hayat Ve Ailenin Sosyolojik 
İncelenmesi: Erdemli Örneği” isimli, Sosyoloji lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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toplulukların kışla, yayla, güzle arasında aşiret halkının hayvanlarına mera temin etmek ve 

kendilerini de iklim şartlarına uydurmak için, bütün hayvanları ile birlikte mevsimden mevsime 

muntazam şekilde yaptıkları harekete göç denir.  

 Yörüklerin genelde kasım ayından mayıs ayına kadar vakit geçirdikleri yerlere kışlak 

denmektedir. Yazlak ise Hıdırellez ile beraber göçün başlamasıyla sıcak ve nemli havadan 

hayvanların daha serin ve bol otlu yüksek yerlerin bulunduğu alanlara götürüldüğü yerlerdir. 

Tarihsel süreç içerisinde Yörükler'in en önemli barınma aracının kara çadır olduğu görülür. 

Kara çadır yapımı Orta-Asya bozkırlarından Anadolu'ya taşınan en önemli geleneklerimizden 

biridir. Yayla ve kışlaklar arasında konar-göçer hayat süren Türkmen Yörük toplulukları 

açısından da kıl çadırlar çok önemlidir.  

Kara çadırları gibi hayvanları da Yörükler için çok değerlidir. Yörüklerin genel anlamda 

tüm yaşamları; günlük, mevsimlik ya da yıllık tüm çalışma düzenleri hayvanları temelinde 

şekillenir. Hayvanları için göçerler, onlar için konarlar. Bu bağlamda bir bakıma Yörük, hayvan 

güden yörüklük yapan kişidir. Daha net bir ifadeyle, Yörüklüğün özünde, göç ve hayvancılık 

vardır. Yörükler genellikle koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanları beslerler. Bununla birlikte 

küçükbaş hayvanları (keçi, koyun) Yörükler için ayrı değere haizdir. Yörüklerin, iktisadi açıdan 

en temel gelir geçim kaynağını hayvancılık oluşturur. Hayvancılık uğraşı içinde de üretilen 

birçok hayvansal ürün bulunmaktadır. Yörükler besledikleri hayvanların etinden, sütünden, 

derisinden, yününden, kılından, tüyünden ve sırtından (taşımacılık ve binek olarak) 

faydalanırlar.  

Yörüklerin toplumsal hayatında kadının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Eski Türk 

topluluklarından günümüze kadının Türk toplum ve aile hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. 

Günümüz Yörük-Türkmen topluluklarında da Yörük kadını, hem ana, hem eş ve hem de gelin 

olarak, ailenin temel direği ve erkeğin en önemli destekçisi konumundadır. Türk toplumu 

genelinde olduğu gibi Yörük kadını da ailede koruyucu, kollayıcı, birleştirici ve bütünleştirici 

rolü üstlenmekte, gözetim ve denetimini yerine getirmekte, bu sayede yuvanın ve ailenin 

devamlılığına büyük hizmetler yapmaktadır (Avcı, 2002: 12; Ak, 2017: 308). 

 Günümüzde, konar-göçerlerin sayısı, yerleşik hayata geçme nedeniyle, her geçen gün 

azalmaktadır. Otlakların kalmayışı, eskiden olduğu gibi hareket alanlarının geniş olmayışı ve 

giderek kısıtlanması, gün geçtikçe meraların ziraat amaçlı kullanılması, hayvanları besleme ve 

korumanın zorlaşması, hayvancılığın eskisi gibi karlı olmayışı ve riskinin artışı gibi 
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nedenlerden dolayı yerleşik hayata geçmenin zorunlu duruma geldiği söylenebilir. Yerleşikliğe 

doğru yaşanan bu değişim süreci, günümüzde Yörük kültürünü yok etme noktasına getirmiştir.  

 Kültür olgusu maddi ve maddi olmayan unsurları da bünyesinde barındıran, çok boyutlu 

ve geniş kapsamlı bir olgudur. İnsan üretişi olan, insan hayatına dair olan her şeyi bünyesinde 

barındırır. Bu çalışmada, Yörüklerde toplumsal hayat, kadın ve aile olgusu ekseninde ele 

alınmıştır. Çalışma alanı olarak da, Mersin ili sınırları içinde yer alan ve uzun yıllardan beridir 

Yörük olgusu ile birlikte anılagele Erdemli ilçesi esas alınmıştır. Daha net bir ifadeyle bu 

çalışmada, Erdemli Yörükleri’nde kadın, evlilik ve aile olgusu, sosyolojik boyutları ile 

incelenmiştir. 

 

1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Özellikle Yörük-Türkmen topluluklarında aile (Arslan, 2016), evlilik ve kadın 

olgularını ele alan bu çalışma, metodolojik (Arslan, 2018; Balcı, 2004; Bouma, 1995; Bulmer, 

1994; 1993; Gilbert, 1993) açıdan ağırlıklı olarak tasviri (betimleyici) sosyolojik araştırma 

türünde gerçekleştirildi.  

Yapısal işlevselci açıdan ele alındığında aile kurumunun, toplumun varlığının devamı 

ve sağlıklı işleyişi açısından son derece önemli işlevler yerine getirdiği görülür. Daha net bir 

anlatımla aile kurumunun işlevleri, yalnızca bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı 

değildir. Turner (1972)’ın da vurguladığı gibi aile toplumsal hayatın merkezini oluşturmuştur. 

Bu yönüyle hemen her dönemde aile kurumu, toplumun temel ihtiyaçlarının giderilmesi 

işlevlerini de icra ede gelmiştir (Arslan, 2013: 96). 

Sosyolojik açıdan incelendiğinde aile, “insan türünün belli bir biçimde üretildiği, 

topluma hazırlama sürecinin belli bir ölçüde, ilk ve etkili biçimde cereyan ettiği, cinsel 

ilişkilerin belli bir biçimde düzenlendiği, eşler ve ana-babalarla çocuklar (ailenin biçimine göre 

başka yakınlar) arasında, belli bir ölçüde içten, sıcak, güven verici ilişkilerin kurulduğu, yine 

içinde bulunulan toplumsal düzene göre ekonomik etkinliklerin az ya da çok bir şekilde yer 

aldığı bir toplumsal kurumdur” (Ozankaya, 1984: 281 ve Arslan, 2016). Daha öz bir ifade ile 

aile, doğum, evlilik ya da evlat edinme yolu ile bir araya gelmiş ve aynı çatı altında yaşayan, 

iki ya da daha fazla sayıda bireyin oluşturduğu birlikteliktir (Arslan, 2013: 285). Bir başka 

düşünür Hans Freyer ise aileyi, “en küçük fakat aynı zamanda en devamlı ve bu bakımdan en 

gerçek cemaat (topluluk) olarak vasıflandırır” (Nirun, 1999: 38). Çağdaş Türk sosyolojisinin 
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öncüsü Ziya Gökalp de ailenin, toplumsal ve kültürel değerlerin koruyucusu ve taşıyıcısı olma 

fonksiyonuna ayrıcalıklı bir önem atfeder (Nirun, 1999: 40). 

Bütün bu anlatılanlar temelinde ailenin, toplum ve bireyler açısından icra ettiği 

işlevlerin bazıları şöyle özetlenebilir (Arslan, 2013: 17-18): Toplumun demografik yapısının 

devamlılığını sağlamak, yetişkinler arasında cinsel ilişkileri düzenlemek, çocuk doğurmak ve 

onları koruyup-yetiştirmek, insanların bakımını sağlamak, neslin devamını sürdürmek, 

bireylerin sosyalizasyonunu gerçekleştirmek, kültürün yeni kuşaklara aktarılması yoluyla 

devamlılığını sağlamak, bireylerin sosyal psikolojik ihtiyaçlarını (aitlik, sadakat, bağlılık 

duygusu,…) karşılamak, … gibi.  

Bütün bu anlatılanlarda yola çıkarak, tasviri (betimleyici) bir sosyolojik çalışma 

türünden tasarlanan araştırmada, metodolojik açıdan ağırlıklı olarak çoklu veri toplama tekniği 

kullanıldı. Yapısal-işlevselci (Newman, 2013:24) bir yaklaşımla tasarlanan araştırmada, nitel 

ve nicel araştırma teknikleri bir arada kullanıldı. Bu bağlamda çalışmada anket gibi nicel veri 

toplama tekniğinin yanı sıra mülakat ve gözlem gibi nitel veri toplama teknikleri de kullanıldı. 

Bu amaca yönelik olarak araştırmada temel veri kaynağı olarak, araştırma kapsamına giren 

çalışma sahasında yapılan gözlemler, sahada gerçekleştirilen mülakatlar ile yüz yüze 

görüşmeler, yöreye ilişkin her türlü doküman, tarihi belge ve resmi kayıtlardan faydalanıldı. Bu 

makalede, çalışmanın sınırlılıklar dikkate alınarak, konu bakımdan çok geniş bir kapsama sahip 

olan ana çalışmanın, konu ile ilgili bazı bulgularına yer verildi. 

Çalışmada temel veri kaynağı olarak anket ve mülakatlardan faydalanıldı. Oldukça 

geniş kapsamlı olarak hayata geçirilen saha çalışmalarındaki (Fink, 1995; De Vaus, 1991; 

Frankfourt, 1992; Loeber, 1995) mülakatlarda, bünyesinde açık uçlu ve yarı açık uçlu soruları 

kapsayan, görüşme kılavuzu kullanılırken; anketlerde büyük ölçüde sistemleştirilmiş kapalı 

uçlu sorulara yer verildi. 

 

2. KAVRAMSAL TEMEL 

2.1. Kültür 

İçine doğduğumu ve toplum adlandırılan hakikat, insanın yaşadığı çevresiyle ve doğal 

ortamla baş edebilme çabaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Yaşam süreci içinde insanlar yalnız 

başlarına gerçekleştiremediklerinin üstesinden gelebilmek için, öteki insanlarla iş birliği ve güç 

birliğinin kaçınılmaz olduğunu fark etmiştir. Bu ise insanlar arasında etkileşimi ve iletişimi 
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zorunlu kılmıştır. Bütün bunlardan da insanlar arası ilişki doğmuştur. Sosyologlar bunu 

toplumsal ilişki olarak adlandırmışlardır. İşte toplum denilen bu soyut gerçekliğin özünde 

insanlar arasında karşılıklı olarak gerçekleşen bu ilişkiler yatar. Daha öz bir ifadeyle toplum, 

insanların birbirleriyle ilişkiye girme zorunluluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkmış realitedir. 

Bu bağlamda toplum da, “insanlar arası ilişkilerin sistemli bütünlüğü” olarak tanımlanır 

(Arslan, 2018-a; Arslan 2018-b; Arslan, 2016-a; Arslan 2016-b). 

Toplumu oluşturan bireylerin, ortaya koyduğu yaşama dair her şey de kültürün temel 

bileşenlerini teşkil eder. Bu bağlamda kültür, çok öz olarak “bir toplumun yaşam tarzı” olarak 

tanımlanabilir. İnsan düşüncesinin, duygusunun ve emeğinin ürünü olan her şeyi kültürün temel 

unsurları arasında sayılır. Bu bağlamda örf, adet, gelenek, görenek, ahlak kuralları, inanç 

sistemleri ve her türlü toplumsal değerler, normlar ve davranış biçimlerinin yanı sıra bilgi, 

sanat, bütün unsurlarıyla bir iletişim aracı olan dil, her türlü semboller, giyim-kuşam tarzı, 

yeme-içme alışkanlıkları ve biçimleri… gibi maddi olmayan unsurlarla birlikte giysiler, besin 

ürünleri, teknik, günlük yaşamda kullanılan her türlü araç-gereçler… gibi maddi unsurlar da 

kültürün ayrılmaz bir parçasını oluşturur (Arslan, 2018-b). 

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içerisinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin bir ölçüsü olarak da kabul edilebilen araçların bütününe kültür denir. 

İnsanlar kültürel toplulukların içinde doğmuş, orada yetiştirilmiş ve büyük ölçüde onun 

tarafından biçimlendirilmiş olmaları bakımından kültürle iç içedir (Parekh, 2002: 155). 

İnsanların ortak doğaları, ortak varoluş şartları, yaşam deneyimleri, durumları vs. vardır. Ancak 

aynı zamanda bunları çok farklı şekilde kavramlaştırır ve onlara çok farklı tepkiler verir, farklı 

kültürlerin ortaya çıkmasına sebep olurlar (Parekh, 2002: 159). 

 Çok boyutlu bir olgu olan kültür, en geniş sınırlarına sosyolojik bağlamda ulaşır. 

Sosyolojik bağlamda da kısaca yaşam biçimi olarak adlandırılır. Bir topluluğa ait olan ifade ve 

etkileşim durumları açısından kültür, belli bir toplumda öğrendiklerimizle yaptıklarımızın bir 

toplamı olarak kabul edilebilir. Kültürel faaliyetlerin araştırıldığı çalışmalarda araştırmacılar, o 

kültürü yaşayanlarla konuşarak kültürü incelerler. Onlar dikkatli gözlem yaparak, mevcut 

kültürün farklı yapılarını irdeleyerek araştırmasını ortaya koyarlar. Bu bağlamda çalışmada da, 

Erdemli Yörüklerinin ailevi ve toplumsal hayatları, onlarla yüz yüze görüşülüp anket yapmak 

suretiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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 Bir yere yapılan göç sonucunda varılan coğrafya ve oradaki her türlü koşullar, 

toplulukları dolaylı ve doğrudan değiştirebilmektedir. Aynı şekilde göçen topluluklar da 

göçtükleri mekâna beraberlerinde kültürlerini, inançlarını ve tüm folklorik zenginliklerini de 

getirirler. Kendileri değiştikleri gibi gittikleri yeri de değiştirip farklı bir kültür oluştururlar. Bu 

da kültürleşme kavramının sonucu olarak meydana gelen bir durumdur. Kültürleşme, iki ya da 

daha çok kültürün karşılıklı etkileşme sonucu benzeşme yönünde değişmeye uğramalarıdır. 

 Kültür, onu üreten insanı öteki yaratıklardan ayıran ve ayrıcalıklı kılan, dolayısıyla da 

yalnızca insana vergi olan bir özelliktir. En ilkel topluluklardan başlayarak en gelişmiş insan 

toplumlarına varıncaya kadar, bütün toplumların kendilerine göre birer kültürlerinin bulunduğu 

inkâr kabul etmez bir gerçektir. Ne var ki, toplumların hayat karşısındaki tutum ve davranışları 

birbirinden farklı olduğu, yaşayışlarında, eğitim ve düşünce tarzlarında, yaratıcılıklarında 

birbirinden farklı yönler bulunmaktadır. Bu başkalıklar, kültürleri toplumdan topluma değişik 

ve çeşitli yapılarda karşımıza çıkarmıştır. Bir kültür için vazgeçilmez önem taşıyan unsurlar, 

başka bir kültür için önemsiz sayılabilir. Toplumların ve dünyadaki milletlerin mozaik hâlin-

deki farklı görünümleri de genellikle kültür yapılarındaki bu farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

Kültür, toplumdan topluma ayırıcı bir nitelik taşıdığı hâlde, aynı toplum içinde, fertleri birbiri 

ile kaynaştıran ve uyumlu kılan bir niteliğe de sahiptir. 

 Kısacası kültür, toplum hayatımızın çok önemli bir yönüdür. O olmaksızın ilişki 

kurabilmemiz ve toplumsallaşabilmemiz mümkün değildir. Kültür, maddi ve manevi öğeleriyle 

birlikte, bizi bir toplum olarak bir arada tutan bir özdür.  Bunlar bize değerli bir toplum kimliği 

sağlarlar, bizi bir arada tutarlar ve bizi birleştiren sosyal ağları oluştururlar. Bu nedenle kültür 

sosyolojik açıdan son derece büyük önem arz eder. Ayrıca yine kültür olmaksızın sosyal 

düzenin kurulması ve sürdürülmesi de mümkün değildir.  Sosyal düzen kavramı, bizim bir 

toplum olarak işbirliği içinde bulunmamızı sağlayan kurallar ve normlar üzerinde anlaşma 

sağlayabilmemizle ilgili bir kavramdır.  Bu kuralları ve normlar üzerinde ortak bir kültür 

olmaksızın anlaşabilmek oldukça zordur. 

 Kültürün bir diğer önemli özelliği de, kültürün her zaman ve her yerde kendini belli 

etmesi, bizim üzerimizde bir belirleyici ve sınırlayıcı olarak işlev görmesidir. Çünkü yaptığımız 

bütün davranışlar, kültürel değerlerden ve kültürel beklentilerden etkilenir. Örneğin; 

- Nasıl görüneceğimizi, 

- Nasıl giyineceğimizi, 

- Ne ve nasıl yiyeceğimizi, 
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- Nasıl seveceğimizi ya da söveceğimizi, 

- Etrafımızdaki insanlara ne kadar yakın ya da uzak davranacağımızı, 

- Hatta onlara fiziken dokunup dokunamayacağımızı belirleyen şey, bizzat kültürün 

kendisidir. Bizim yaşadığımız toplumun kültürel evreni içinde gayet doğal karşılanan 

samimi ya da yakın tavırlar başka bir toplumun kültürel evrenin içinde son derece itici 

bulunabilir. Yüz yüze konuşma esnasındaki bir göz teması dahi kültüre göre 

belirlenebilir. 

 Özetle diğer insanlarla nasıl etkileşime gireceğimizi de bize kültür öğretir. Yere, zamana 

ve karşımızdaki insana göre nasıl davranmamız ya da davranmamamız gerektiğini o toplumun 

kültüründen öğreniriz. 

 

2.2. Yörük ve Türkmen 

 Bu araştırmanın temel problemi Mersin yöresi Yörüklerinin aile yapısı ve sorunlarıdır. 

Bu bağlamda araştırmanın en temel kavramları da haliyle Yörük ve Türkmen kavramlarıdır. 

Yörük ve Türkmen kavramları, bir madalyonun iki yüzü gibi, birbirinin ayrılmaz parçaları olan 

olguları ifade etmek için kullanılan iki önemli kavramdır. Yörük ve Türkmen toplulukları 

denildiğinde, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmiş Oğuz Türkleri akla gelir. Türkmen kavramı 

daha geniş kapsamlı ve kapsayıcı bir kavramdır. Bünyesinde Yörük olgusunu da barındırır. Her 

Yörük Türkmen’dir fakat her Türkmen Yörük olmak zorunda değildir (Demir ve Bakar, 2014). 

Daha önce de ifade edildiği gibi, Yörük denildiğinde göçebe ya da yarı yerleşik Türkmen 

toplulukları anlaşılmalıdır.  

Osmanlı döneminde reayadan sayılan, fakat hayat tarzları bakımından şehirli ve köylü 

halktan ayrılan konar-göçerler arşivlerde, göçebe halktan farklı olarak ele alınmıştır. Bu 

topluluklar, göçebeliğin yanı sıra küçük çaplı zirai faaliyetlerde de bulunurlar. Bu bağlamda bu 

isim, Osmanlı Devleti tarafından Yörük aşiretlere, yaşam şekilleri sebebiyle verilmiştir. 

Çetintürk’ün de ifade ettiği gibi Yörükler, belirli bir coğrafi alanda, yaylak - kışlak yaşam 

alanları arasındaki bölgede sürekli hareket etmeleri sebebiyle Osmanlı Devlet 

kanunnamelerinde "Yörük, konar-göçer taifedendir, karada ikameleri yoktur" şeklinde arif 

edilmiştir (Erdal, 2016: 100).  

Konargöçer hareketlilik bağlamında Mersin ili ya da eski idari tabirle İçel vilayeti ayrı 

bir önem arz eder. İçel vilayeti dâhilinde konar-göçer hareketlilik, Cumhuriyet döneminde de 

devam edegelmiştir. Günümüze kadar Sarıkeçililer İçel ili Aydıncık İlçesi ve civarında Yörük 
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kültür ve yaşantısını devam ettirmişlerdir. Kimi dönemlerde Aşiretlerin gönüllü iskân talepleri 

olmuştur.  

İçel vilayeti sınırları dâhilinde Yörük aşiretlerinin iskânı çalışmalarının, 1928 yılında 

yoğunlaştığı dikkat çeker. Yörük aşiretleri bul bölgeden, Konya ve Karamana kadar olan 

alanda, yaylak-kışlak sürecinde dolaştıkları için, genelde ya metruk arazilere ya da devletin 

kamulaştırdığı yerlere iskânları yapılmıştır. Bu yıl içinde, kendiliğinden iskân oldukları halde 

Göksu nehrinde yaşanan taşma sebebiyle sular altında kalan Silifke Tozara köyü sakinleri, 

çıkarılan bir kararname, civardaki sahipsiz-terk edilmiş bir alan yerleştirilmiştir. Az sayıda 

nüfustan oluşan topluluklar halinde dolaşan aşiretlerden 27 haneden oluşan Erdemli, 77 haneli 

Yağda, Koyuncu ve Çiriş ile 73 haneden müteşekkil Hacı Hasanlı aşiretlerinin; hane inşaatının 

masrafları kendilerince karşılanması şartıyla Erdemli de Yunan Andon isimli şahıstan kalan 

yerlere ve Ziraat Bankası tarafından kullanılmakta olan 4469 dönümlük araziye iskânı 

kararlaştırılmıştır (Erdal, 2016: 100). 

Benzer iskân faaliyetlerine, Mut ilçesi sınırlarında da rastlanır. 1928 yılının Haziran 

ayında, Mut ilçesinin Sinanlı bölgesinde yaşayan 250 hanelik Karadöne aşiretinin, yine hane 

inşaatı masrafı kendilerinden karşılanması şartıyla, Sinanlı civarındaki Hamam Sınırı ile 

Sakızalanlı, Suçatı ve Ilıca köylerine iskânları kararlaştırılmıştır. İskânlar kimi zaman 

gönüllülük esasına göre yapılırken,  kimi zaman da bazı aşiretler bulundukları bölgede etrafa 

zarar verdikleri için başka yerlere iskân edilmişlerdir. Örneğin, Gülnar kazasına bağlı 

Bozcaağaç köyünün Tuzlu ve Papazdere bölgesinde kerestecilik yapan 10 hanelik Tahtacı 

aşireti, ormanları tahrip ettikleri gerekçesiyle Bozcaağaç köyünün Yenice Mahallesine iskân 

edilmiştir (Erdal, 2016: 100). 

 Çoğu yerde, gerçeği tam olarak ifade etmese de, Türk kavramı ile konargöçer kavramı 

neredeyse birlikte anılan kavramlardır. Bu durumda, Türklerin yerleşik hayata geçmeden 

önceki yaşamlarının sürdürdükleri, göçer veya konargöçer yaşam tarzıyla bir ölçüde alakalıdır. 

Ancak konargöçer yaşam yalnızca Türklere özgü bir yaşam şekli değildir. İnsanlığın değişim 

ve yerleşik hayata geçiş sürecinde, yaşanmış genel bir yaşam evresi olduğu da hatırdan 

çıkarılmaması gereken Antroplojik bir realitedir. Mevsimlik olarak göç faaliyetinde bulunan ve 

yaz için yaylak kış için kışlak adı verilen alanlar arasında yaşamlarını sürdüren Türklerin 

kültürü için genellikle “göçebe” kavramı yerine “göçer” ifadesi kullanılır. Konargöçerler ilk 

dönemler kendi belirledikleri alanlara mevsimlik göçleri gerçekleştirseler de zaman içinde 

devlet tarafından kendilerine tahsis edilen alanları kullanmaya başlamışlardır (Zafer, 2018).  
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 Yapılan tanımlamalar incelendiğinde, konar-göçerlikle Yörüklük kavramlarının içiçe 

ele alındığı gerçeği ile karşılaşılır. Yörüklük yapan kişinin yazın yaylaya, kışın kışlağa sahil 

kesimlere giden, hayvan güden kişi olduğundan dem vurulur. Göçerler yerleşik hayata pek sıcak 

bakmamış olsalar da, değişen fiziki, sosyal ve teknolojik çevre şartlarının her geçen gün onları 

yerleşik hayata geçmek zorunda bıraktığı görülür. Görüşmeler de halkın da ifade ettiği gibi, 

hayvancılığı ve haliyle de göçü terk eden Yörük Yörüklükten çıkar. Zira Yörük kültürünün 

temel özelliği konar-göçerliktir. Göç Yörüklere, göreceli de olsa özgür bir kimlik kazandırsa 

da, realite de onları sıkı bir disiplin altına alır. Görüşmelerden ortaya çıkan ana sonuç şudur: 

"Yörük, yazın sahilde, kışın yaylada kalmaz."  

 Özetle Konar-göçerlik, nicel durumları ve toplam nüfusları hakkında kesin bilgiye sahip 

olamadığımız, her geçen gün varlıkları giderek azalan; genellikle toprağa ve sabit bir konuta 

bağlı olmadan çadır hayatı yaşayan; üyeleri arasında bir akrabalık bağları olan, ana geçim 

kaynağını tarım ve hayvancılığın teşkil ettiği, konargöçer toplulukların yaşama biçimidir. Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi step ve yaylalarında, Güney ve Doğu Toroslarda yaşayan 

göçebelerin son yarım yüzyılda sayıları da bir hayli azalmıştır (Çağlar, 2010: 21).  

Bütün bu anlatılanlar hareketle, en yalın tanımıyla Yörükler, yaz aylarını yaylalarda ve 

serin otlaklarda, kış aylarını da ılıman ovalarda, kışlaklarda hayvancılıkla uğraşarak geçiren, 

irili ufaklı topluluklar halinde yaşayan konar-göçer Türkler’dir (Doğan, 2004). Anadolu konar-

göçer kültürünün kökenleri Orta Asya Türk göçebeliğine kadar iner. Anadolu’da Yörükler 

oldukça büyük bir coğrafyada varlık göstermişlerdir. Yörüklere büyük ölçüde Sivas, Ankara, 

Bolu, Kastamonu, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, 

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri sınırları dâhilinde rastlanır (Artun 

1996: 26). 

Yörük: Yörümek fiilinden türemiş olup, Anadolu’ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz 

Boylarını (Türkmenleri) ifade eden bir sözcüktür (Eröz, 1991: 20). Bazı araştırmacılar “Yörük” 

yerine “Yürük” kelimesini kullanmışlardır. Buna neden olarak da yürümek fiilinden türediğini 

iddia etmişlerdir. 

Yörük tabirinin göçebe anlamında olmak üzere, 14. Asrın ikinci yarısında ortaya çıktığı 

veya kullanılmaya başlandığı söylenebilir. Bunun yanında Yörük sözünün şimdiki anlamda 

göçebe olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Türk göçerliğiyle ilgili önemli bir nokta da, göçebe 

aşireti kavramıyla bugün Türkiye’de yaşayan kıpti, çingene ve abdal adıyla bilinen bu grupların 

ne kültür ne de yaşama biçimleri bakımından herhangi bir benzerlikleri olmayışıdır.  
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Çingeneler göçebe bir halktır. Fakat Yörük değildir. Göçebe sözü bir halk grubu için bir 

özelliktir. Buna karşılık Yörüklük esasen bir hayat tarzını bildirmekle beraber etnik bir grup 

olduğunu da gösterir. Kıpti, çingene ve abdal vs. adıyla bilinen bu grupların Türk kökenli 

olmadığı bilinmektedir. Oysa Türk geleneğindeki aşiretler, özellikle göçer aşiretler hem 

kültürel kimlikleri bakımından, hem de yaşama biçimleri bakımından dünyanın değişik 

bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarıyla yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir (Eröz, 

1991: 15). Yörüklük, Türkmen aşireti hayatının sadece davar sürüleri otlamakla geçinen ve 

daha iptidai bir hayat tarzı içinde olanlarıdır. Diğer bir nokta da Yörüklerin kök bir Türkmen 

kabile veya aşiret adlarından çok davarlarının (keçi), koyunlarının renklerini, aşiret 

başkanlarının adlarını taşımalarıdır. Sarıkeçili, Tekeli, Saçıkaralı, Akkoyunlu, Hacılı, Karaisalı, 

Hayta, Honam, Boynuinceli gibi. 

Netice olarak Yörükler yazın yaylalarda, serin otlaklarda ve kışın kışlaklarda, daha sıcak 

ovalarda hayvancılıkla uğraşan, büyüklü küçüklü gruplar halinde yaşayan, konargöçer 

Türklerdir. Bu konar-göçer gruplar az sayıda haneler olduğu gibi, oldukça çok sayıda (yüzlerce) 

haneli büyük gruplar da olabilir. Grupların başında yönetici durumunda bir bey bulunur. Kısaca 

Yörükler, konar-göçer olarak yaşayan, iktisadi faaliyetleri çoğunlukla hayvancılığa dayanan, 

yazlık ve kışlık mevsimlik olarak göçen Oğuz Türkleridir. Yörük taifesi, konar-göçer halktır. 

Belli yerleri, sancağa taallukları ve ihtisasları olmayıp ağaları subaşı'lardır (Dulkadir, 1997: 

481). 

 

2.3. Toplumsal Yaşamda Evlilik ve Aile 

Bu çalışmada, bir diğer çalışmada olduğu gibi Yörük-Türkmen topluluklarında kadın, 

evlilik ve aile olguları ele alındı. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan farklı kılan unsur, çalışmanın 

örneklem grubudur. Çalışmada, büyük çoğunluğu yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş 

Yörük topluluklarına ev sahipliği yapan, Mersin ilinin Erdemli ilçesi örneklem grubu olarak 

seçilmiştir. Bilindiği gibi aile, toplumun en temel unsurlarındandır. Türk toplumunda ailenin 

birey, toplum ve millet hayatı için ayrı bir yeri ve önemi vardır. Birçok araştırmacı tarafından 

aile, toplumun kilit kurumu ya da “tampon kurumu” olarak kabul edilir (Kıray, 2000; Arslan, 

2016). 

Yapısalcı sosyolojik açıdan bakıldığında aile kurumu, bireyler arası karşılıklı 

etkileşimden doğan ve birbirlerinin varlık sebebi olan, belli bir işleve yönelik, birbirleriyle 

ilişkili davranış örüntülerinden oluşan rollerin meydana getirdiği, düzenli ve sistematik bir yapı 
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şeklinde tasvir edilir. Öte yandan, yapısal işlevselci bakış açısına göre toplumda belli başı temel 

kurumlar vardır. Aile kurumu bu temel kurumların başında gelir. Aile kurumunun toplum ve 

birey hayatında müstesna bir yere sahiptir. Aile kurumu da Öteki kurumlar gibi, toplumun 

devamı ve sağlıklı işleyişi açısından hayati derecede önemli fonksiyon ve vazifeler icra eder 

(Arslan, 2018; Arslan, 2015). 

Bütün kurumların yapı ve işleyişi, belli davranış norm ve örüntüleri (gelenek, görenek, 

yasalar) ile düzenlenip şekillendirilir. Toplumun kurumları arasında ve hem de kurumların iç 

dinamikleri içinde, yerine getirilen görev ve hedeflenen amaçlara yönelik etkin bir iş bölümü 

mevcuttur. Bu bağlamda aile kurumunda bireyler anne, baba, karı-koca, evlat, büyük baba, 

büyük anne ve diğer dünürlük ve kan yakınlıkları gibi rollere sahiptir. Bu hususta bireyler 

kurum içindeki konumuna uygun olarak rollerinin gerektirdiği davranışları, yine toplumca 

belirlenmiş kurallara uygun olarak sergilerler.  

İşte aile olgusu ve kurumu da, bu belirli norm ve kurallar çerçevesinde gerçekleşen 

ilişkiler dizgesinden doğar. Kurum içinde şekillenen bu toplumsal roller, bireyler arasında 

gerçekleşen karşılıklı etkileşimden, birbirlerinin varlık sebebi olarak doğar. Bu boyuttan 

bakıldığında aile kurumu bu işlev temelli ve birbirleriyle yakından ilişkili rollerden oluşmuş, 

düzenli ve sistematik bir yapıdır.  

           Sıklıkla ifade edildiği gibi, aile kurumu evrensel bir olgudur. İnsanoğlu, tarihin hemen 

her döneminde ve toplumsal hayatın hemen her formunda aile olgusuna aşina olmuştur. 

Bununla birlikte, aile kurumunun yapısı ve işleyişi, zaman ve mekân boyutunda farklı şekiller 

alabilmiştir. Sosyal bilim araştırmalarının ve özellikle de etnoloji, etnografya ve sosyal 

antropoloji bilimlerinin ortaya koyduğu çok çeşitli ve birbirinden farklı aile türleri, tek bir aile 

tipolojisinin yapılmasının imkânsızlığını açıkça göstermektedir (Arslan, 2018). 

 Bununla birlikte aile denildiğinde akla gelen ilk olgu hiç kuşkusuz evliliktir. Evlilik 

olgusu temeli üzerinde inşa edilen aile kurumu ise toplumun temel yapı taşını oluşturur. Hatta 

aile, toplumun “mihver kurumu” ya da başat kurumu (Türkkahraman, 2009: 29) olarak da 

adlandırılır. Bu temelde aile, “evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler 

arasındaki ilişkilerin oluşturduğu, toplum içindeki en küçük birlik” şeklinde tanımlanır. 

 Aile kurumun temeli, evlilik ile atıldığına göre, evlilik olgusunun sosyolojik anlamına 

değinmek gerekir: Evlilik, bir yetişkin erkek ile bir yetişkin kadın arasında gerçekleşen, 

toplumsal olarak kabul edilmiş, genellikle de yasal olarak tanınıp onaylanmış birliktelik ya da 

bir arada yaşam ilişkisidir. Evlilik bütün toplumlarda, büyük ölçüde kurumlaşmıştır. Karşı 
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cinsten iki kişinin hangi koşullarda bir araya gelebileceği, evlilik birliğinin sürdürülmesi için 

gerekli kurallar, hangi durumlarda bu ilişkinin sona erebileceği gibi hususlar genellikle açık-

seçik bir şekilde belirlenmiştir. Daha net bir ifadeyle, Amerika gibi gelişmişliğin zirvesinde ve 

özgürlükler ülkesi olduğu iddia edilen toplumlarda dâhi bireyler, birliktelik kuracakları ya da 

evlenecekleri eşlerini seçmede özgürce ve canları istediği gibi davranamazlar (Newman, 2012: 

93-96).  

 Bireyler, günlük hayatlarının her boyutunda olduğu gibi, evlilik ve eş tercihinde de 

toplumsal-kültürel değerlerle ve normlarla sınırlandırılmış durumdadırlar. Bu hususta 

bireylerin karşısına öncelikle egzogami ve endogami kuralları çıkar. Örneğin egzogami kuralı 

bireyleri, müstakbel eşlerini kendi grubu dışından seçmeye zorlar. Endogami kuralı ise 

bireyleri, evlenecekleri bireyleri, kendilerinin de mensubu oldukları gruplar içinden seçmeleri 

yönünde zorlar. Evlilik ve eş seçimine dair yöntem ve yasaklar, toplumdan topluma çeşitli 

farklılıklar arz eder (Arslan, 2018).  

 Egzogami ve endogami kurallarının uygulanış şekli toplumdan topluma, kültürden 

kültüre farklılık arz eder. Örneğin egzogami kuralı bazı toplumlarda yalnızca, yakın akraba 

evliliklerini yasaklarken; Güney Kore’de, aynı soy ismi taşıyan bireylerin dâhi evlenmelerine 

izin verilmez (Newman, 2012: 93). Endogami kuralı ise bireylere aynı dinden, aynı ırk ve etnik 

gruptan, aynı toplumsal sınıftan bireylerle evlenmeleri yönünde baskı yapar. Bireylerin eş 

seçimlerinde özellikle toplumsal sınıf olgusu, halen en belirleyici toplumsal faktör olarak 

varlığını sürdürmektedir (Newman, 2012 ve Arslan, 2013: 94-95).  

 Bütün bu anlatılanlardan hareketle çalışmada Mersin Erdemli yöresi Yörüklerinde 

evlilik ve aile olgusu incelendi. Çalışmanın bu bölümünde öncelikle, aile içinde çocuklarını 

evlendirme kararının nasıl alındığı hususu incelendi: 

 

3. GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN KIZ EVLENDİRME KARARI 

 Aileler açısından en önemli kararlardan biri de hiç kuşkusuz, çocukları için eş seçimidir. 

Söz konusu kız çocukları olduğunda, bu tercihin önemi bir kat daha artar. Bu realiteden 

hareketler görüşülen bireylere, ailenin kızlarının eş seçimi kararını nasıl verdiği de soruldu.  
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Tablo 1: Görüşülen Kişilerin Kız Evlendirme Kararının Şekillenişi 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Aile Karar Vermeli 2 6,3 6,3 6,3 

Kendisi Seçmeli 13 40,6 40,6 46,9 

Aile Ortak Karar 17 53,1 53,1 100,0 

Toplam 32 100,0 100,0  

Grafik 1: Görüşülen Kişilerin Kız Evlendirme Kararı  

 

 Tablo 1 ve Grafik 1'de de görüldüğü üzere, görüşülen bireylerin büyük çoğunluğu 

ailenin ortak karar vermesi gerektiğini ifade etmektedir. Bulgular, eskiden kırsal topluluklarda 

hakım olan "kızın evleneceği erkeğe ailesi karar vermeli" şeklindeki anlayışın büyük ölçüde 

değiştiğini ortaya koymaktadır. Öyle ki kız evlat " evleneceği erkeği kendisi seçmeli" diyenlerin 

oranı yüzde 40’ı aşmaktadır. 

 

4. GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN OĞUL EVLENDİRME KARARI 

 Aileler, çocuklarına eş seçerken benzer bir hassasiyeti erkek evlat için de gösterirler. Bu 

bağlamda örneklem grubuna, oğlunu evlendirme konusundaki kararına dair sorular da soruldu. 

Bulgulara Tablo 2 ve Grafik 2’de ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 
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Tablo 2: Görüşülen Kişilerin Oğul Evlendirme Kararı  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Aile Karar Vermeli 1 3,1 3,1 3,1 

Kendisi Seçmeli 14 43,8 43,8 46,9 

Aile Ortak Karar 17 53,1 53,1 100,0 

Grafik 2: Bireylerin Oğul Evlendirme Kararı 

 

 Bulgulardan da görüldüğü üzere görüşülen bireylerin büyük çoğunluğu, bu erkeklerin 

de eş tercihinde de ailenin ortak karar vermesi gerektiğini ifade etmektedir. Erkek çocuk 

evleneceği kızı kendisi seçmeli" diyenlerin oranları da hiç de yabana atılacak miktarda değildir. 

"erkeğin evleneceği kıza ailesi karar vermeli" şeklindeki tutum ise neredeyse tarihe karışmak 

üzeredir. 

 

5. GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN DAMATTA ARANAN ÖZELLİKLER HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ  

 Eş seçimindeki karar kadar, eş adayının özellikleri de hem birey ve hem de ailesi 

açısından önemlidir. Bu bağlamda görüşmede bireylere öncelikle, kızları için seçecekleri 

damatta aradığı özellikler soruldu.  
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Tablo 3: Görüşülen Kişilerin Damatta Aradığı Özellikler  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli İçki Kumar Olmasın 16 50,0 50,0 50,0 

Ailesi Temiz Olmalı 7 21,9 21,9 71,9 

İyi İş-Yüksek Gelir 3 9,4 9,4 81,3 

Eğitim Statü Yüksekliği 5 15,6 15,6 96,9 

Şehirde Yaşamalı 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Grafik 3: Görüşülen Kişilerin Damatta Aradığı Özellikler  

 

 Tablo 2 ve Grafik 2 incelendiğinde, bireylerin kızları için seçecekleri damat adayında 

önceledikleri hususlara dair son derece çarpıcı sonuçlara ulaşılır. Bulgular, damat ta aranan en 

önemli özelliğin, adayın içki-kumar gibi kötü alışkanlıklarının bulunmaması olduğunu 

göstermektedir. Aile geçmişi de hemen bunu takip etmektedir. Bir başka ifadeyle ailesinin 

temiz geçmişi ve adayın içki-kumar gibi kötü alışkanlıklarının olmaması statü ve gelirin de 

önüne geçmektedir. 
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6. GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN GELİNDE ARANAN ÖZELLİKLER HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ  

 Aileler ve bireyler açısından, gelin adayında aranan özellikler de çok önemlidir. Bu aile 

kurumunun, hangi değerler üzerine bina edildiği gerçeğine de büyük ölücüde ışık tutar.  

Tablo 4: Görüşülen Kişilerin Gelinde Aradığı Özellikler 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Babası Zengin Olmalı  2 6,3 6,3 6,3 

Namuslu Olması 6 18,8 18,8 25,0 

Güzellik 1 3,1 3,1 28,1 

Hünerli ve Çalışkan 7 21,9 21,9 50,0 

Dindar Olması 2 6,3 6,3 56,3 

Huy Güzelliği 13 40,6 40,6 96,9 

Akrabalık 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Grafik 4: Görüşülen Kişilerin Gelinde Aradığı Özellikler 

 

 Tablo 4 ve Grafik 4’te de görüldüğü üzere görüşmeye katılan bireyler açısından gelinde 

aranan en önemli özellik huy güzelliğidir. Buna ilaveten gelin adayının “hünerli ve çalışkan 

olması" ve "namuslu olması" da ayrı bir öneme haizdir. Dindarlık ve zenginlik gibi hususlar, 

yukarı da vurgulanan hususların çok gerisinde kalmaktadır. Aile içi evlilik ya da endogamik 

evliliğe ve güzelliğe atfedilen önem ise son derece azalmıştır. 
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7. GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN EVLİLİKTE AŞKA ATFETTİĞİ ÖNEM 

Aşk, çok konuşulan fakat tanımı en zor olan olgulardan biridir. Öz olarak, bir başkasına 

karşı hissedilen yoğun sevgi ve bunun üzerine kurulan gönül bağı şeklinde ifade edilen aşk, 

özellikle gençlik döneminde bireylerin yaşamında ayrı bir yer tutar. Hatta bazıları tarafından 

aşk, güçlü evlilik ilişkisinin olmazsa olmaz ön şartı olarak kabul edilir. Tarihin derinliklerinden 

bugüne, Türk toplum ve kültür hayatında aşka ayrı bir değer atfedilmiştir. Karacaoğlan’dan 

Dadaloğlu’nun şiirlerine kadar; Kerem ile Aslı’dan Sümmani ile Gülperi’nin, Leyla ile 

Mecnun’un hikâyesine kadar; halk hikâyelerinde, masallarda, manilerde, kısacası Türk halk 

kültürünün hemen her öğesinde aşkın ve sevginin izlerini bulmak mümkündür. 

 

Tablo 5: Görüşülen Kişilerin Evlilikte Aşka Atfettikleri Önem 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Geçerli Çok Önemli 19 59,4 59,4 59,4 

Önemli 11 34,4 34,4 93,8 

Önemli Değil 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Grafik 5: Görüşülen Kişilerin Evlilikte Aşka Atfettikleri Önem 
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Bu realiteden yola çıkılarak çalışma bireylerin, aile kurumu inşa edilirken aşka 

atfettikleri değer ve önem de araştırıldı. Tablo 5 ve Grafik 5’te de görüldüğü gibi, günümüzde 

Erdemli’de yaşayan Yörük-Türkmen topluluklarında da, halen aşka büyük önem ve değer 

verilmektedir. Araştırma kapsamında görüşülen bireylerin yüzde 60’a yakını, ailenin 

şekillenişinde ve evliliğin gerçekleşmesinde aşkın çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Buna, 

bireylerin yüzde 34’den fazlasının evlilik ve ailede aşkın önemli olduğunu vurguladığı gerçeği 

de eklendiğinde, aşkın birey ve toplum hayatındaki yeri ve önemi daha anlaşılır hale gelir. Bir 

başka ifadeyle, görüşülen bireylerin yüzde 94’e yakın evlilikte aşkın önemini vurgulamışlardır.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Daha önce de ifade edildiği gibi, tarihsel ve toplumsal gelişme sürecinde insan 

tarafından ortaya konan bütün maddi ve manevi unsurları içeren, aynı zamanda insanın doğal 

ve toplumsal çevresine egemenliğinin bir ölçüsü olarak da kabul edilen araçların bütününe 

kültür denir. Yörüklük kültürü denildiğinde de akla, konar-göçer ya da yarı yerleşik yaşam 

süren, iktisadi faaliyetleri çoğunlukla hayvancılık ve tarıma dayalı olan, yazlık ve kışlık olarak 

göçen Türkmen toplulukları akla gelir.  

Toros Dağları ya da öteki adıyla Toroslar, Akdeniz’i Orta Anadolu’dan ayıran ve paralel 

şekilde ilerleyen sıra dağlardır. Yörük-Türkmen topluluklarına kucak açmış olması bakımından 

da bu dağların, Türk toplum ve kültür hayatında ayrı bir yeri ve ehemmiyeti vardır. Bu dağlar, 

coğrafi açıdan Muğla sınırında başlar ve Suriye sınırına kadar uzanır. Toplam uzunluğu 

yaklaşık 2 bin kilometreyi bulan dağların en yüksek rakım değeri yaklaşık 4 bin metreyi bulur.  

Bu kadar geniş bir bölgeyi kaplayan ve Yörük-Türkmen topluluklarının yaşam alanı 

olarak bilinen bu dağların, Anadolu Türk halk kültürünün şekillenmesinde de önemli katkısı 

olmuştur. Asılları Türkmen olan bu Yörük toplulukları, Orta Asya’dan göç ettikleri 

dönemlerden başlayarak Toroslar’ın etrafında yerleşmişlerdir. Batı Toroslardaki göçerlik, 

konar-göçer karakterde olup gelişigüzel değil, tanımlı güzergâhlarda sürdürülmüştür. Bu 

bölgelerde yaşayan ve yaylacılık yapan Yörükler yaylakta hayvancılık, kışlakta ise tarım ile 

uğraşmışlardır. Bu yarı yerleşik hayat, yerleşiklik ile göçebelik arasında bir ara biçimdir. 

 Erdemli Yörük ve Türkmen topluluklarında da benzer bir durum gözlemlene gelmiştir. 

Günümüzde Erdemli, Mersin’in olduğu kadar Akdeniz Bölgesinin ve Türkiye’nin en önemli 

kültür ve turizm merkezlerinden biri konumuna gelmiştir. İdari açıdan göreceli olarak yeni bir 

ilçe olsa da, aslında çok eski ve zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. İlçe sınırları içinde 
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Romalılardan, Helenistik Dönemden, Bizanslılardan, Selçukludan ve Osmanlıdan kültürel 

izlere rastlamak mümkündür. Türkmen kafilelerinin bu yöreye ilk olarak, Türklerin Anadolu’ya 

akın akın göç etmeye başladıkları 1071 Malazgirt Savaşından sonra gelmeye başladığı 

düşünülmektedir. Bu süreç içinde Anadolu’ya göç eden Oğuzların Üçok ve Bozok kollarına 

bağlı Türkmen obaları, zamanla tüm Ovalık ve Taşlık Kilikya’yı doldurmuştur. 15. yüzyıla 

doğru yörenin Türkleşmesi ve İslamlaşması tamamlanmıştır. Bugün başta Erdemli, Silifke, 

Tarsus olmak üzere ve Mersin genelinde, Toroslar silsilesinde yaşayan Yörükler, işte bu süreçte 

bölgeye yerleşmiş Türkmen topluluklarının torunları olarak, bu coğrafyada varlıklarını idame 

ettirmektedirler. 

 Günümüzde bölgede, göçer aile sayısının çok az kaldığı bilinmektedir. Bu toplulukların 

yerleşik hayata geçmesinde, otlakların kalmayışı, eskiden olduğu gibi hareket alanlarının geniş 

olmaması ve göç imkânlarının kısıtlanması, meraların ziraat amaçlı kullanılması sebebiyle git 

gide azalması, yayla turizmi, hayvanları besleme ve korumanın zorlaşması, hayvancılığın eskisi 

gibi karlı olmayışın ve riskinin artması gibi sebepler sıralanabilir.  

Araştırmanın bu bölümünde toplumsal hayatı ve aile yapısına yönelik olarak 

gerçekleştirilen geniş kapsamlı araştırmanın bir bölümünün sosyolojik olarak ele alındığı bu 

çalışmada, Erdemli yöresi Yörük-Türkmen topluluklarında aile evlilik ve eş seçimi ile ilgili 

tutum ve davranışalar üzerinde duruldu. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, toplumun geneli gibi, toplumun temel yapı taşı olan 

aile de dinamik bir karaktere sahiptir. Genel anlamda toplumsal hayatta yaşanan sosyal, 

ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmeler, aile kurumu üzerinde de değiştirici rol 

oynamaktadır. Türk toplumunda evlilik olgusu, aile kurumunun şekillenmesinde belirleyici rol 

oynayan en temel unsurlarındandır. Bu bağlamda evlilik olgusunu şekillendiren değerler ve 

kültürel unsurlar da toplumsal hayatta yaşanan bu değişimden nasibini almaktadır. 

Bu boyutuyla, evliliğe dair değerler ile bunlardan şekillenen tutum ve davranışlardaki 

değişim, aile kurumunun da yapısı, şekillenişi ve işleyişi üzerinde değiştirici etki yapmaktadır. 

Aslında bu çalışmada bir bakıma, yaşanan bu değişimin, Yörük ve Türkmen topluluklarında 

değiştirici etkisini ortaya konması hedeflenmiştir. 

Bulgular, toplum genelinde olduğu gibi Yörük-Türkmen topluluklarında da aile 

kurumunun, yapısal bakımdan geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçişin geçirmekte 

olduğuna işaret etmektedir (Arslan, 2016). Yaşanan toplumsal, ekonomik, siyasal ve teknolojik 

değişimin doğal bir sonucu, olarak kırsal alanlar önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. 
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Örneğin, bu değişim sürecinin doğal bir neticesi olarak kentsel alanlarda olduğu gibi kırsal 

alanlarda da, belirli bir sayıdan sonra aileye katılan her ilave nüfus, ciddi yükleri de beraberinde 

getirmeye başlamıştır (Kağıtçıbaşı, 1988: 318). Bu da bireyleri, mümkün olduğunca az çocuk 

sahibi olma eğilimine itmektedir. Yine 1970’li yıllarda Türkiye geneli kırsalında, ortalama 

çocuk sayısı 6,2 civarında iken (Kongar, 1985: 428), günümüzde ortalama çocuk sayısı 3’ün 

bile altına inmiştir. 

            Bu süreçte, bireylerin tercihinde de, önemli değişimlerin yaşandığı gözlemlenir. 

Eskiden, Türkiye kırsalı genelinde olduğu (Kongar, 1985: 431) gibi, Yörük-Türkmen 

topluluklarında da evlilikler büyük ölçüde görücü usulü gerçekleştirilirdi. Görüşmelerde ortaya 

konan bulgular, Yörük Türkmen topluluklarında da ailelerin evliliğe giden süreçte flörte, belirli 

sınırlar çerçevesinde izin verme eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

            Daha önce kırsal topluluklara yönelik yapılan dair araştırmalarda olduğu gibi, Erdemli 

yöresine yönelik yapılan çalışmada da aileler arasında, “mutlu olursa kendinden, mutsuz olursa 

bizden bilirler” anlayışının da etkisiyle, evlilik konusunda ve eş tercihi hususunda karar verme 

sürecinde, gençleri göreceli de olsa serbest bırakma eğilimi artmaktadır. Özellikle de erkek 

çocuklarının eş seçiminde aileler, daha liberal bir tutum sergilemektedirler. Kızların eş 

seçiminde ise yaygın olan tutum kızın ve ailesinin ortak bir karara varmaları yönündedir. Bu 

araştırmanın bulguları da, eskiden yörede gözlemlenen “evlenecek gençlere söz hakkı 

vermeden, onların adına ailelerin ve özellikle de babalarının karar vermesi durumunun” 

(Arslan, 2016; Kongar, 1985: 430) neredeyse yok olmaya yüz tuttuğuna işaret etmektedir. 

Görüşülen bireyler, kız ya da erkek fark etmez, bir bireyin hiç istemediği bir insanla zorla 

evlendirilmesi gibi bir durumun artık tarihe karıştığını ifade etmişlerdir. 

            Erdemli yöresi Yörük-Türkmen topluluklarında gençler, genellikle ailelerin izni ve 

rızasıyla evlenmektedirler. Bununla birlikte, özellikle Yörük topluluklarında, erkeğin kızı ikna 

edip kaçırmasıyla gerçekleşen evliliklerde bir hayli hayli azalmış görünmektedir Yörede de. 

Baba ocağının tütmesi için evlilik hayati derecede büyük bir önem arz eder. Yörük 

topluluklarında, endogamik evlilikler, yani aynı aşiret içi akraba evlilikleri de azalma eğilimine 

girmiştir. “Konar-göçer hayattan yarı yerleşik ya da yerleşik hayata doğru geçiş arttıkça, 

egzogamik evliliklerin görülme sıklığı daha artmaya başlamıştır” (Yılmaz, 2012) şeklindeki 

değerlendirme Erdemli yöresi için de geçerlidir.  

Erdemli yöresinde eş tercihinde aranan özellikler de zaman içinde önemli bir değişim 

geçirmiştir. Günümüzde erkeğin gelin adayında öncelikle, huy güzelliği ile hünerli ve çalışkan 
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olmaya önem atfedilmektedir. Namus da bir diğer çok önemli değer olarak yörede varlığını 

korumaktadır. Kızlar için damat adayında ise ilk öncelik, adayın içki-kumar gibi kötü 

alışkanlıklarının olmamasına verilmektedir. Buna ilaveten, adayın temiz bir aile geçmişinin 

olması da ayrı bir önem taşır. Adayın eğitim seviyesi ile gelir ve statüsünün yüksekliği de 

yörede yaşayanlar açısından yadsınamayacak derecede önemlidir. 

Öte yandan aşk da, yöredeki Yörük-Türkmen topluluklarında, eş seçinde olmazsa olmaz 

bir ön koşul gibidir. Görüşülen bireylerin yüzde 94 gibi çok büyük bir çoğunluğu, evlilikte aşkın 

önemine dikkat çekmiştir. 
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İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları (Hatay Mustafa 

Kemal Üniversitesi Örneği) 

 

M.Ali KİRMAN1 

Sinan SCHREGLMANN2 

Özet: 

Bu araştırmada İlahiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin mobil öğrenme teknolojilerine 

yönelik tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda katılımcıların 

“Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinden” aldıkları puanların cinsiyet/sınıf değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nicel 

araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1. Sınıfta (55) ve 2. Sınıfta (46)  okuyan ve yaşları 18-30 

arasında değişen toplam 101 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına ait veriler nicel olarak Demir ve Akpınar tarafından 2016 

yılında geliştirilen “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada 

elde edilen sayısal veriler SPSS 20,0 veri analizi programı ile çözümlenmiş ve bağımsız gruplar 

t testi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın ilk sonucuna göre çalışmaya katılan İlahiyat 

Fakültesi öğrencilerinin cinsiyet değişkeni söz konusu olduğunda ölçek alt faktörlerinde 

memnuniyet, öğrenmeye etki, motivasyon, kullanışlılık ve ölçek toplam puanlarının birbirinden 

farklılık gösterdiği fakat bu farklılığın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak 

katılımcıların sınıf değişkeni söz konusu olduğunda kullanışlılık alt ölçeğinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı; fakat memnuniyet, öğrenmeye etki, motivasyon ve ölçek toplam puanı 

açısından anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İlahiyat, Din Eğitimi, Mobil Öğrenme, Teknoloji 

 

 

GİRİŞ 

 İnsanlar, inanma duygusunun bir gereği olarak, her devirde mutlaka bir dine 

inanmışlardır. İnandıkları dinin esaslarını, hem kendileri öğrenmek istemiş hem de başkalarına 

öğretmek istemişlerdir (Yılmaz ve Kılavuz, 2009).  Günümüzde insan hayatını anlamlandıran 

unsurların başında din gelir. Din, bir bireyin ya da bir topluluğun hayatını anlamlı bir bütünlük 

içerisinde toplayan, geçmişin ve efsanelerin, beklentilerin ve ümitlerin, ritüel ve geleneklerin 
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toplamıdır (Paillin, 1986). Çünkü “din” insanlara rehberlik ederken aynı zamanda bireylerin 

hayatına anlam katar (Cox, 1974; Uslu, 2005; Kirman, 2016: 79). Günümüzde insan hayatını 

anlamlandıran diğer önemli unsurlardan birinin de eğitim olduğu düşünüldüğünde (Temizyürek 

ve Acar, 2014); insanlar inançlarını başkalarına eğitim kanalı ile yani “din eğitimi” ile 

aktarmışlardır (Yılmaz ve Kılavuz, 2009). Böylelikle din eğitimi; bireysel ve sosyal bir olgu 

olarak eğitime konu edilmiş ve din kültürünün yetişmekte olan nesle aktarılması ve toplum 

bireylerinde din kişiliğinin geliştirilmesi faaliyetlerini meydana getirmiştir (Bilgin, 1988).  

 Günümüzde en bilinen tanımıyla din eğitimi: “ bireyin dini davranışlarında kendi 

yaşantıları yoluyla veya kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci” olarak 

tanımlanmaktadır (Tosun, 2000). Ayrıca din eğitimi “dini bilgilerin, beden, zihin ve duygu 

gelişimleri dikkate alınarak bireylere aktarılması ve onlarda dini bilinçlenmenin sağlatılması 

süreci” olarak ifade edilmiştir (Yılmaz, 2003: 59). Yani din eğitimi, dinin sosyal bir gerçeklik 

olarak kabul edilip, dinlerin kültürlerinin yetişen nesle aktarılması ve dini kişiliğin geliştirilerek 

öğretime dâhil edildiği faaliyetlerdir (Çekin, 2013). 

 Din eğitimi “genel eğitim” içerisinde yer alır. Din eğitiminin konusu “din” olmakla 

birlikte aslında yaptığı görev, sonuç olarak bir eğitim görevidir. Bu görevi yerine getirebilmesi 

ise eğitimin genel kaideleri ve metotları ile mümkündür (Dalkılıç, 2010). Duyuşsal ve bilişsel 

öğrenme alanlarının yoğunlukta olduğu din eğitiminde, bilginin sadece hatırlanacağı ve kısa 

süre sonra unutulacağı ezberleme işlemleri yerine, farklı teknolojik imkânların sınıf içerisinde 

kullanılması, öğrenci tarafından anlamlandırılan ve kalıcı hale getirilen öğrenmelerin 

gerçekleşmesini sağlayabilir. Bunlardan en yaygın olarak bilinen ve kullanılanı mobil öğrenme 

ortamlarıdır.  

Mobil öğrenme, giyilebilir bilgisayarlar (akıllı saat vb.), tablet bilgisayarlar, dizüstü 

bilgisayarlar ve özellikle akıllı cep telefonları gibi elektronik aletler vasıtasıyla yapılan öğretme 

ve öğrenme aktiviteleridir (Wyne, 2015). Mobil öğrenme dendiğinde sadece teknoloji akla 

gelmemeli (Kahraman, Bağcı & Aslan Bağcı, 2017),  öğrenmenin zaman ve mekan bağı 

olmadan mobil cihazlar vasıtasıyla kolaylaştırıcı rolü yani “sınıf içinde ve sınıf dışındaki 

öğrenme arasındaki bağlantıyı kurma fırsatı” düşünülmelidir (Demir ve Akpınar, 2016; Pancler 

vd., 2010).  

Mobil öğrenme eğitim-öğretim ortamına çok ciddi katkılar sağlar. Örnek olarak öğrenci 

performansını arttırırken bilişsel yükü azaltır (Lin ve Lin, 2016), derse karşı olumlu tutum 

geliştirilmesine yardımcı olur (Martin & Ertzberger, 2013). Aynı zamanda ders materyallerine 
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her yerden ulaşabilme imkanı verir (Gimenez vd., 2009). Öğrenciler çoğu zaman ellerinde 

bulunan tablet, telefon gibi elektronik cihazlar ve uygun e-materyaller sayesinde, mobil ortam 

desteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Böylelikle; mobil ortamlar gibi 

bilgisayar teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı öğrenme ortamlarında, bireyler çoğu bilgi 

ve beceriyi daha kolay bir şekilde anlamlandırmaktadır (Demir, 2019). 

Mobil öğrenme ortamları ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında Poyraz (2014) 

araştırmasında, öğrencilerin tablet bilgisayar kullanımı sonucunda akademik performanslarında 

artış olduğunu ve tablet bilgisayar kullanımının öğrencilerin derse yönelik ilgisinin olumlu 

yönde arttığını ifade etmiştir. Elçiçek & Bahçeci (2017) öğrencilerin mevcut öğrenme 

ortamlarını desteklemek amacıyla geliştirdiği Mobil Öğrenme Yönetim Sistemi'nin etkisinin ve 

katılımcı öğrencilerin deney grubu lehine akademik başarı ve tutum gibi değişkenlerde artışa 

sebep olduğunu ortaya çıkarmıştır. Literatürde yer alan bu araştırmalar genel olarak 

değerlendirildiğinde mobil öğrenme ortamlarının faydaları sık sık ortaya konmuş, deneysel 

olarak klasik öğrenme ortamları ile karşılaştırmalar yapılmış ve son on yıl içerisinde Türkiye’de 

mobil öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Fakat mobil öğrenme ortamları ile din 

eğitiminin birlikte yer aldığı bir araştırmaya literatürde maalesef rastlanılmamıştır.  

 Akla ve duygulara hitap etmesi bakımında öğretilmesi zaman zaman zor olarak kabul 

edilen Din Eğitimi (Demir, 2019); mobil teknolojiler gibi ileri teknolojik araç gereçlerin 

kullanıldığı materyaller desteğiyle öğretildiğinde, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin derslerini 

daha kolay öğreneceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla, bu araştırmanın temel amacı İlahiyat 

Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarını incelemektir. Bu temel 

amaç doğrultusunda katılımcıların “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeğinden” aldıkları 

puanların cinsiyet/sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

bakılmıştır.  

Yöntem 

 Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 

2018-2019 öğretim yılı Bahar döneminde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nde 1. Sınıfta (55) ve 2. Sınıfta (46)  okuyan ve yaşları 18-30 arasında değişen 

(Ortalama: 20,5) toplam 101 (46 Bay, 55 Bayan) gönüllü öğrenci oluşturmaktadır.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumları Demir ve Akpınar 

tarafından 2016 yılında geliştirilen “Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” ile tespit 

edilmiştir. Bu ölçek 4 alt kategori halinde toplam 45 sorudan oluşmuştur. Elde edilen sayısal 
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veriler SPSS 20,0 veri analizi programı ile çözümlenmiş ve bağımsız gruplar t testi tekniği 

analiz edilmiştir.  

 

Bulgular 

 Araştırmanın ilk bölümünde katılımcıların Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum 

Ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet kategorisine göre değişip değişmediğine bakılmış ve 

bağımsız gruplar t testi sonucu Tablo1’de verilmiştir.  

 

Tablo1. Katılımcıların Cinsiyet Değişkeni Açısından Bağımsız Gruplar t Testi Analizi 

  N Ortalama Std. Sap. t df Sig. (p) 

Memnuniyet 
Erkek 46 64,22 17,58 

-,051 87,53 ,960 
Kadın 55 64,38 14,58 

Öğrenmeye 

Etki 

Erkek 46 37,28 8,69 
-,118 97,05 ,906 

Kadın 55 37,49 9,04 

Motivasyon 
Erkek 46 23,80 5,61 

,800 97,08 ,426 
Kadın 55 22,89 5,84 

Kullanışlılık 
Erkek 46 22,70 6,40 

,613 91,76 ,542 
Kadın 55 21,95 5,78 

Toplam 
Erkek 46 148,00 30,21 

,220 93,28 ,826 
Kadın 55 146,71 28,24 

 

 Tablo1’e göre memnuniyet alt ölçeği ortalamaları Erkek ve Kadın için sırayla 64,22 ve 

64,38, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten büyük (0,960), öğrenmeye etki alt ölçeği 

ortalamaları Erkek ve Kadın için sırayla 37,28 ve 37,49, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 

0,05’ten büyük (0,906), motivasyon alt ölçeği ortalamaları Erkek ve Kadın için sırayla 23,80 

ve 22,89, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten büyük (0,426), kullanışlılık alt ölçeği 

ortalamaları Erkek ve Kadın için sırayla 22,70 ve 21,95, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 

0,05’ten büyük (0,542), ölçek toplam puan ortalamaları Erkek ve Kadın için sırayla 148,0 ve 

146,71, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten büyük (0,826) olduğu görülmektedir. 

 Araştırmanın ikinci bölümünde katılımcıların Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum 

Ölçeğinden aldıkları puanların sınıf kategorisine göre değişip değişmediğine bakılmış ve 

bağımsız gruplar t testi sonucu Tablo2’de verilmiştir.  

 

Tablo2. Katılımcıların Sınıf Değişkeni Açısından Bağımsız Gruplar t Testi Analizi 

  N Ortalama Std. Sap. t df Sig. (p) 

Memnuniyet 
1.sınıf 55 67,51 16,44 

2,278 98,65 ,025 
2.sınıf 46 60,48 14,56 

Öğrenmeye 

Etki 

1.sınıf 55 38,91 8,58 
1,900 94,55 ,061 

2.sınıf 46 35,59 8,90 
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Motivasyon 
1.sınıf 55 24,35 5,75 

2,031 97,20 ,045 
2.sınıf 46 22,07 5,50 

Kullanışlılık 
1.sınıf 55 23,13 7,15 

1,602 90,15 ,113 
2.sınıf 46 21,28 4,27 

Toplam 
1.sınıf 55 153,89 29,59 

2,592 98,51 ,011 
2.sınıf 46 139,41 26,52 

 

 Tablo2’ye göre memnuniyet alt ölçeği ortalamaları 1. ve 2. sınıf için sırayla 67,51 ve 

60,48, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten küçük (0,025), öğrenmeye etki alt ölçeği 

ortalamaları 1. ve 2. sınıf için sırayla 38,91 ve 35,59, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten 

büyük (0,061), motivasyon alt ölçeği ortalamaları 1. ve 2. sınıf için sırayla 24,35 ve 22,07, 

bağımsız gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten küçük (0,045), kullanışlılık alt ölçeği ortalamaları 

1. ve 2. sınıf için sırayla 23,13 ve 21,28, bağımsız gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten büyük 

(0,113), ölçek toplam puan ortalamaları 1. ve 2. sınıf için sırayla 153,89 ve 139,41, bağımsız 

gruplar t testi sonucu ise 0,05’ten küçük (0,011) olduğu görülmektedir. 

 

SONUÇ 

 Araştırmanın ilk bölümünde katılımcıların Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum 

Ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet kategorisine göre değişip değişmediğine bakılmış; 

ölçeğin alt kategorileri olan memnuniyet, öğrenmeye etki, motivasyon, kullanışlılık 

kategorilerinde hiçbir şekilde anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı 

zamanda ölçek toplam puanına bakılmış, burada da cinsiyet söz konusu olduğunda herhangi bir 

anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. Bu hususta mobil öğrenmeye yönelik tutumun 

İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından farklılaşmadığı, öğrencilerin e-öğrenme gibi bir alanda 

eşit tutumlar sergilediklerini söylemek mümkündür. Örnek olarak öğrencilerin her iki cinsiyette 

de mobil öğrenme ile işlenen dersleri aynı oranda benimsediği, aynı oranda mobil öğrenme 

ortamlarının ilgilerini çektiği ve aynı oranda zenginleştirilmiş ders içeriklerinin derse olan 

ilgilerini aynı miktarda etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

 Araştırmanın ikinci bölümünde katılımcıların Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum 

Ölçeğinden aldıkları puanların sınıf kategorisine göre değişip değişmediğine bakılmış 

araştırmanın ilk bölümünden farklı olarak cinsiyet söz konusunda değişim göstermeyen 

tutumun, sınıf kategorisinde “öğrenmeye etki ve kullanışlılık”  alt ölçeği haricinde değiştiği 

görülmüştür. Daha detaylı bakacak olursak örnek olarak memnuniyet alt ölçeğinin puan 

ortalaması birinci sınıf lehine daha yüksek ve istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Yani birinci 

sınıf öğrencileri ikinci sınıf öğrencilerine nazaran derslerin mobil öğrenme vasıtasıyla 

işlenmesinden daha memnundur. Aynı durum motivasyon ve ölçek toplam puanında da 
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geçerlidir. Bu durumun sebebini araştırmak için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nde derse giren öğretim üyeleri ile görüşülmüştür. Görüşme sonucunda bir öğretim 

üyesinin birinci sınıf derslerinde bir dersi mobil taşınabilir cihazlar aracılığıyla (Cep Telefonu, 

Tablet vs.) yapılan e-öğrenme desteği ile işlediği, ders materyallerini (sunu, video vb.) 

öğrenciler ile her hafta paylaştığı, yeri geldikçe video-sunu vb. gibi çoklu ortam materyallerine 

dersinde yer verdiği görülmüştür. Aynı zamanda öğrencileri de sürece kattığı, öğrencilerden 

“derste sunmaları için e-materyal (sunu, video vb.) hazırlamaları ve sanal ortamda bu 

materyalleri paylaşmalarını” istemiştir. Bu durum açıkça bizim çalışmamızdaki mobil 

öğrenmeye yönelik olarak birinci sınıf öğrencilerinin tutumunu değiştirmiştir. Dersin bu şekilde 

işlenmesiyle dersin kalitesi artmış, öğrenci her istediğinde güncel bilgiye ve ders materyallerine 

ulaşmış, öğrenmeler kolaylaşmış, derse ilişkin motivasyon ve sosyal etkileşim artmış, mobil 

cihazlar aracılığıyla öğrenciler ödevlerini daha kolay yapmıştır.  
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ÇUKUROVA’DA DOĞMUŞ BİR SİYASİ PARTİ:  

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN 1 

Mustafa KARDAĞ 2 

 

ÖZET3 

 Siyasi partiler, siyasal sistemin içinde örgütlenmiş, en güçlü ve yaygın olan yapılardan 

biridir. Siyasal toplumda en önemli unsur olan siyasal partiler adeta, devlet ile toplum 

arasında bir köprü vazifesi icra eder. Bir başka ifadeyle toplum ile devlet arasındaki bu yaşam 

kanalı, ortak düşünceleri paylaşan insanların siyasal iktidarı veya hükümeti ele geçirmesiyle 

ortaya çıkar. Siyasi partinin amacı iktidarı veya gücü ele geçirmektir. Bu amacı gütmeyene 

siyasi parti demek doğru değildir.  

 

 Ülkemizde partilerin ortaya çıkışında modernleşme hareketleri önemli bir rol 

oynamıştır. Bu bölümde, Çukurova’da doğmuş ve takip eden süreçte Türkiye’nin ana siyasi 

damarlarından biri haline dönüşmüş olan Milliyetçi hareket Partisi’nin, kuruluşundan 

günümüze geçirdiği değişim süreci ele alınmıştır. Daha net bir ifadeyle MHP’nin ilk kez seçime 

girdiği 1969 yılından 2019 yılına kadar geçen süreçte yaşadığı değişim ve gelişim sosyolojik 

olarak incelenmiştir. Bu bağlamda, Türk siyasal hayatının en önemli siyasi liderlerinden biri 

olan ve ismi MHP ile özdeşleşmiş bir siyasi elit olan Alparslan Türkeş de elit sosyolojisinin 

bakış açısından ele alındı. 

 

Anahtar Kelimeler: Millet partisi, Cumhuriyetçi köylü millet partisi, Milliyetçi Hareket 

Partisi, Elit, Siyasi elitler, Türk siyasi elitleri, Alparslan Türkeş. 
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A POLITICAL PARTY WHICH WAS BORN IN ÇUKUROVA: NATIONALIST 

MOVEMENT PARTY (MHP) 

 

ABSTRACT 

Political parties are one of the most powerful and widespread structures organized 

within the political system. Political parties, which are the most important elements in the 

political community, serve as a bridge between the state and society. In other words, this life 

channel between society and the state emerges when people who share common ideas acquire 

political power or government. The aim of the political party is to take power.  

 

Modernization movements played an important role in the emergence of parties in our 

country. Nationalist Movement Party, born in Çukurova and in the following process, which 

has become one of main political currents of Turkey. In this study, the process of change of the 

Nationalist Movement Party from its inception to today has been examined. More precisely, the 

change and development of the MHP in the period from 1969 to 2019 when it was first elected 

was examined sociologically. In this context, Alparslan Turkeş, one of the most important 

political leaders of Turkish political life and identified with the MHP, was taken up from the 

point of elite sociology. 

 

Keywords: Millet party, Republican peasant nation party, Nationalist movement party, Elite, 

Political elites, Turkish political elites. 

 

 

GİRİŞ 

1 Ağustos 1965 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Büyük Kurultayında kurulan 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı, 1969 Milliyetçi Hareket Partisi olarak 

değiştirilmiştir.  Fakat 12 Eylül 1980 darbesiyle, diğer siyasi partiler gibi bu parti de 

kapatılmıştır. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 1983'te siyasi faaliyetler serbest bırakılmasıyla, 

Milliyetçi Hareket Partisi tabanını sahiplenmek için Muhafazakâr Parti  kurulmuştur. Parti, 

daha sonra 30 Kasım 1985'te partinin adı "Milliyetçi Çalışma Partisi" olarak değiştirildi. 

27 Aralık 1992’de 12 Eylül'ün kapattığı partilerin tekrar açılabilmesini sağlayan 

değişikliklerin yapılmasıyla Milliyetçi Çalışma Partisi kurultaya gitmiştir. 24 Ocak 1993’teki 

Milliyetçi Çalışma Partisi'nin 4. Olağanüstü kurultayında partinin adı, Milliyetçi Hareket Partisi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/12_Eyl%C3%BCl_Darbesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Milliyet%C3%A7i_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Milliyet%C3%A7i_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Milliyet%C3%A7i_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Partisi
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ve amblemini Üç Hilal olarak değiştirir. Genel Başkanlık görevi Alparslan Türkeş’e verildi. 

Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde hakkı rahmetine kavuşmuştur. 

Türkeş’in hakkın rahmetine kavuşmasından sonra partide olağan üstü kongre kararı 

alınmıştır. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme 

Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş Danışmanlığı görevlerinde 

bulunan Dr. Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5. Olağanüstü Kongre sonrasında MHP 

Genel Başkanı görevini üstlenmiştir. 

 

1. TEMEL KAVRAMLAR 

 Kavramlar, alanın uzmanlarının, uzun yıllara dayalı birikimlerinin ve uzlaşılarının 

ürünü olarak ortaya çıkan tanımlamalardır. Bu başlık altında çalışmanın temelinin oluşturan 

kavramlar ele alınacaktır. 

 

1.1. Siyaset 

Siyaset sözcüğü, günlük yaşamda oldukça sık kullanılan sözcükler arasında yer alır.  

Kullanılan kelimelerin sözcük anlamı ile terminolojik ya da kavramsal anlamları bazen günlük 

dilde kullanıldığında çok daha farklı boyutlar içerebilmektedir. Diğer birçok kavram ile olduğu 

gibi, siyaset kavramının da, birbirinden farklı çok sayıda tanımları mevcuttur. Platon’un Devlet 

kitabında, devleti yönetme sanatı, becerisi ve bilgisi olarak açıkladığı (Taşkın, 2014: 26) 

siyaset; uzlaşmanın, çatışmanın, kurnazlığın, nezaket çerçevesi içinde devlet işlerini 

düzenlemekte ve yürütmektedir. Siyaset, devleti ve toplumu yönete bilmek için temsil edilen 

güce sahip olmakla (Ülken, 1969: 258) birlikte, halkın sorunlarını çözmeye çalışır. Bu sebepten 

dolayı siyaset sosyal bir faaliyet olarak görülür. İnsanlar tek başına bir ekonomi, sanat veya 

başka bir şeyi geliştirebilir veya ortaya yeni bir şey çıkartabilir. Ama siyasetin ortaya çıkması 

için birden çok insana ihtiyaç vardır. 

Siyaset kavramına köken bakımından Arapça bir sözcüktür ve “seyislik” ya da at bakımı 

anlamına gelmektedir. İslâm coğrafyasında ise hükmetme, yönetme becerisi anlamında 

kullanılmıştır (Taşkın, 2014: 26). Osmanlı’da ise siyaset kelimesi “idam cezası” anlamında 

kullanılmıştır. İngilizcedeki karşılığı “politics’’ dir (Çubukçu, 2005: 5). Yunancada “Polis” 

kent anlamına gelen kelimeden türemiştir.  
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Siyaset, “Siyasi iktidarın ele geçirilmesine yönelik yapılan eylemlerin tümüdür” 

(Çubukcu, 2005: 6). İktidara gelmek isteyen aynı görüşü savunanlar veya farklı görüştekiler, 

iktidara sahip olmak için işbirliğine gidebilirler. Buna koalisyon diyebiliriz. Siyaset aynı 

görüşleri olduğu gibi farklı görüşleri de barındırmaktadır. Yani, farklı görüşleri barındırması ile 

çatışmanın olabileceği gibi işbirliği de olabilmektedir. 

 Weber`e göre siyaset devletlerarasında ya da bir devlet içerisindeki grupların kendi 

aralarında iktidarı paylaşma veya bu uğurda yani iktidarı etkilemek için verilen mücadeledir 

(Mahmandarov, 2015: 41). Siyaset çok farklı düşünce, istek, ihtiyaç veya ilgiyi barındırır. Bu 

farklılıklar çatışma ve birliktelik açısından çok yakından ilişkilidir. Siyasette ne olursa olsun 

sürekli bir şekilde mücadele içinde mücadele vardır.   

Siyaset, yöneticinin yönettiği birimi, bir bireyin ise çalıştığı birimi amaçlarına 

ulaştırmak ve kendi hedeflerini gerçekleştirmek adına hayata geçirdiği ilkeler olarak 

tanımlamak mümkündür (Coşkun, 2008: 14). Bir cumhurbaşkanının görevi ülkesini 

yükseltmekse, bir okul müdürünün görevi de okulunu yükseltmektir. Amaçlara ve hedeflere 

ulaşmanın tek yolu ise güç’tür. Marx siyaseti, yöneten-yönetilen arasındaki baskı ve ikna 

sağlamada en önemli aracı güç olarak açıklamıştır (Sarıbay, 1996: 9). Bir bakıma gücü elinde 

toplayabilme ve o gücü kullana bilmedir siyaset. 

 

1.2. Güç veya İktidar 

“Güç nedir?” diye sorulduğunda, Weber şöyle tanımlar; “bir toplumsal ilişki içindeki 

bir aktörün, nereden aldığı bakılmaksızın bir kısmının direnişine rağmen kendi isteğini 

gerçekleştirmesidir” (Uçkan, 2010: 10). Kısacası güç, onu elinde tutan aktör veya aktörlerin 

karşı tarafa her istediğini yaptırabilmesidir. Gücün en önemli özelliği toplumsal bir ilişki içinde 

olmasıdır. Gücün var olabilmesi, iki veya daha fazla insanın diğer insanlarla ilişki içine 

girmesiyle mümkün olur. 

İktidar kelimesini, her zaman siyasi sözcük olarak görsek de günlük yaşantımızın her 

alanında farklı anlamlarda karşımıza çıkmaktadır. İktidar kelimesinin sözlüklerdeki anlamı 

çeşitlilik arz eder. İktidar kelimesini tanımlarsak, “bir işi yapabilmek için gereken kuvvet, 

kudret, kabiliyet, bir toplulukta veya kuruluşta idareyi elde bulundurmak, hükmetmek” 

anlamına gelmektedir. İngilizcede ise karşılığı  “power” kelimesidir (Arslan, 2018).  

Berle’nin İktidar kitabında; “İktidar = Bir fikir sistemi + Teşkilat + Propaganda + Para +Güç” 

(Berle, 1980: 5) olarak formüle etmiştir. Berle’nin iktidar formülüne baktığımızda iktidarı 
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oluşturanların içinde en önemlilerinde birisidir kuvvet diğer adıyla güç. Güç, iktidarın bir nevi 

şah damarıdır. Çeşitli iktidar biçimlerinde birbirinden ayırmak için sahip oldukları araçları 

vardır. Mesela, ekonomik iktidarın aracı para’dır, İdeolojik iktidarın aracı bilgidir, siyasal 

iktidarın aracı ise güçtür.  Çünkü güç, iktidarın oluşturulmasında ve sürdürülmesinde en etkili 

araçtır. Gücü elinde barındıranlar her zaman güç araçlarına da sahip olmuşlardır.  

 

1.3. Demokrasi Kavramı 

Çalışmamızda en önemli kavramlardan biri de demokrasi kelimesidir. Önemli olmasının 

nedeni ise günümüzde demokrasi en çok konuşulan, tartışılan bir kavramdır. Bu sebepten dolayı 

herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanımın olmadığı gibi, bu herkesin kendine göre bir 

demokrasi tanımı olması tartışmayı da beraberinde getirir. 

Demokrasi kavramına etimolojik açıdan bir bakalım. Tarihsel yönden demokrasinin 

gelişimine baktığımızda, beşinci yüzyılda Grek dilinde özel bir site yapılanmasını belirtmek 

(Kervegan, 2003: 187) için kullanılmıştır. Yunancada halk ve iktidar kelimelerinden 

“demokratia” diğer adıyla demokrasi kavramı türemiştir (Varlık & Ören, 2003: 174-175). 

Demokrasi kavramı, 19. yüzyıla gelinceye kadar ideal bir söylemden öteye geçememiştir 

(Ertan, 2006:205). Demokrasi, modern siyasal ortamda en önemli kavramlardan biri olmayı 

başarmıştır. 

Demokrasi eşitlik ve özgürlük olan iki temel ilkeye dayanmaktadır. Eşitlik ve özgürlük 

ilkesini şu şekilde açıklarız; 

a. Özgürlük ilkesi: Özgürlük, siyasal düşüncenin merkezinde yer alır. 

Demokrasilerde çeşitli yöntemler, kurum ve kuruluşlar kullanılarak, insanların 

yaşamlarını başkalarıyla birlikte uzlaşı içinde, ancak kendilerinin belirlemeleri 

ve biçimlendirmeleri sağlanır. Bu bağlamda, demokrasi özgürlüğü yaşamsal 

önemde bir ilke olarak benimser (Çukurçayır, 2006: 29). 

b. Eşitlik ilkesi: Özgürlük ne kadar önemliyse eşitlikte o kadar çok önemlidir. 

Bunlar demokrasinin iki bacağı veya iki kolu diyebiliriz. Eşitlik ilkesinde herkes 

bir olduğu gibi dil, din, cinsiyet, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes eşittir.  

Bu iki temel ilkeden biri olmasa demokrasiden bahsetmemiz mümkün değildir. Nedeni 

ise bu iki temel demokrasi ayakta tutmakta, diğer bir tabirle demokrasiye can vermektedir. 
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Önüne gelen değişik eklerle farklı anlamlar kazanan demokrasi terimleri bulunmaktadır. 

Klâsik, siyasal, çoğulcu, liberal, sosyalist, biçimsel, temsili, kılavuz, burjuva, Marksist, tekelci, 

endüstriyel, iktisadi, kalkınmacı, sosyal, otoriter, kitle, doğrudan, halk, himayeci, uzlaşmacı, 

birlikçi, cılız, güçlü ve daha birçok örnekte olduğu gibi, geçmişten günümüze kadar 

demokrasinin önüne aldığı ekler bu görüşün doğruluğunu desteklemektedir (Kabasakal, 2008: 

42). 

Demokrasiyi, yönetime ve karar alma süreçlerine katılıma olanak sağlayan bir devlet 

biçimi olarak yorumlayan yaklaşımlar mevcutken, demokrasiyi yönetme ve karar alma 

süreçlerinden bağımsız veya bunların bütünüyle dışında tanımlayan yorumlar da mevcuttur 

(Karaoğlu, 2009: 4). Bu tanımlamalardan yola çıkarak birkaç önemli düşünürlerin demokrasi 

kavramı üzerine farklı düşünceleri bulunmaktadır. Bu düşünürlerin birkaçı demokrasiyi halkın 

idaresi olduğuna dem vururken, diğerleri demokrasinin siyasal düzen olduğunu, bazısının ise 

devlet biçimi olduğunu belirtmişlerdir. Görüldüğü gibi demokrasi ile ilgili net bir tanım 

üzerinde uzlaşılamamıştır. Kısacası, demokrasi kavramı tam anlamıyla ne bir toplum biçimini 

ne de bir yönetim biçimini tanımlar (Ranciere, 2015: 60). 

- Demokrasi kavramını ilk olarak kullanan Heredote’un bu kavramla kastettiği bir 

halkın kendini idare etmesidir. Bu şekilde Heredote, demokrasi kavramını bir 

yandan tek kişinin hükümeti demek olan monarşiye bir yandan da bir sınıf ya da 

zümrenin hükümeti demek olan oligarşiye karşılık tutuyordu (Başer, 2011: 3). 

- Platon; “Demokrasi, çok güzel bir siyasal düzendir, anarşik ve rengârenktir. Eşit 

olanlara ve olmayanlara her ne olursa olsun ayrım yapılmaksızın (Kuçuradi, 

1998: 1) bir eşitlik sunar. 

- Perikles ise demokrasinin bazı seçkin insanın değil, tüm toplumun katkılarıyla 

(Kışlalı, 1995: 199) ortaya çıkan bir yönetim biçimidir. 

- Hobbes’a göre demokrasi, egemenliğin ayrımsız tüm vatandaşlara ait olduğu bir 

devlet biçimidir (Zarakolu, 2013: 267). 

Yukarıdaki demokrasi tanımlamalarından farklı bir açıdan bakan Marx’a göre 

demokrasi, tüm olanaklarını ortaya koymuş olmaktan uzak tarihsel bir fenomendir; 

demokrasinin daha etkili bir şekilde gelişmesinin nedeni işçi-sınıfı hareketedir. İşçi sınıfının 

siyasal savaşımlarını, demokrasiyi genişletme hareketi olarak öne çıkarmıştır (Bottomore, 

1987: 11). Topluma mal edilen üretim araçlarıyla, ihtiyaçları demokratik bir şekilde üretimi 

gerçekleştirmesi sonucunda sosyalist demokrasi düşüncesi ortaya çıkmıştır (Tunç, 2008: 1116). 
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Demokrasi’nin oluşmasını ve gelişmesini amaçlayan araçlar vardır. Devletlerin demokrasi 

çerçevesi içerisinde yürütülmesi için anayasaya, parlamentoya, sivil toplum örgütleri, siyasi 

partilere ihtiyaç olduğu söylenebilir.  

- Anayasa; devletlerin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirten yazılı 

metindir. Demokratik ülkelerde ise tiranlığın kurulmasını engelleyecek araçtır.  

- Parlamento; demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Demokraside meclis, 

rekabet ve eşit oy ilkeleri ile halkın temsilcilerinin oluşturduğu, devletin en 

önemli bir kurumudur.  

- Sivil toplum; Demokratik toplumlarda halkın dilidir. Halkın dile getiremediği 

veya yapamadığını sivil toplum örgütleri yerine getirmektedir. 

- Siyasi partiler; temsil için kullanılan bir araçtır. Mecliste çeşitli siyasi partilerin 

yer alması, demokratik açıdan çok önemlidir. Bu demek oluyor ki mecliste farklı 

düşüncülerin temsil edildiğidir. Parti sayısı burada çok önemlidir. Bu durum 

milletin egemenliğini daha fazla meclise yansımasını sağlar. 

Demokrasinin günümüzde uygulanan üç farklı biçimi vardır. Bunlar, doğrudan 

demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasidir. Doğrudan demokraside; halk 

egemenliğini bizzat kullanmaktadır. Temsili demokraside halk, egemenliğini temsilcileri 

aracılığıyla kullanmakta, yarı doğrudan demokraside ise egemenliğin kullanımı halk ile 

temsilcileri arasında paylaştırılmaktadır (Çağrıcı, 2017: 7). 

 

1.3.1. Doğrudan Demokrasi 

İlk uygulamanın Eski Yunan’da halkın bir araya gelerek doğrudan karar mekanizmasına 

katılmaları biçiminde gerçekleştirilen uygulama, “doğrudan demokrasi” olarak 

adlandırılmaktadır (Aliefendioğlu, 2005: 72). Bu demokraside devlet için bütün kararları alan 

tek adres halktır. Halk egemenliğini doğrudan kendisi kullanmaktadır. Doğrudan demokrasi, 

demokrasi düşüncesine en yakın sistemdir. Nüfusun gittikçe artması sebebiyle bu sistemin 

pratikte uygulanma olasılığı düşüktür (Tunç, 2008:1117). Bugün doğrudan demokrasi birkaç 

İsviçre kantonlarında görülmektedir. 
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1.3.2. Yarı Doğrudan Demokrasi 

Öncelikle bu demokrasi, Doğrudan demokrasi ile Temsili demokrasi’nin özelliklerini 

barındırmaktadır. Egemenliğin kullanılmasını, yönetilen ile yönetenler arasında paylaştıran bir 

demokrasidir (Tunç, 2008: 1117). Bu demokrasinin üç temel aracı vardır. Bunlar, halk girişimi, 

temsilcilerin azli ve referandumdur. Halk girişimi, seçmenlerin belli sayıda imza toplayarak 

anayasa veya kanun değişikliği konusunda teklif veren doğrudan demokrasinin bir aracıdır. 

Temsilcilerin azli ise seçmenlerin, çalışmasından memnun kalmadığı temsilcilerini görevden 

almasını sağlayan bir araçtır (Solak, 2012: 59). Referandum, halk oylaması demektir. Anayasa 

değişikliği, yasaların kabulü gibi önemli konuları halkın iradesini öğrenmek için yapılan 

oylamadır. Halk girişimi ile referandumu ayıran çizgi ise; halk girişiminde yasal düzenleme 

taleplerini seçmenlerin istemesidir. Yarı doğrudan demokrasi araçları sayesinde vatandaşlar, 

siyasi konularla daha içli dışlı olacaktır. Bu demokrasi türü ise İtalya ve İsviçre örneklerinde 

görülmektedir. 

 

1.3.3. Temsili Demokrasi 

Günümüzde doğrudan demokrasinin devlet yönetiminde uygulanması zordur. Bu 

gerçekle 18. y.y. dan itibaren düşünceler temsili demokrasi üzerine yoğunlaşmıştır (Özyurt, 

2008: 31). Kısa bir tanımlamayla bu demokrasi, belirli bir toprak parçasında yaşayan halk 

egemenlik haklarını doğrudan değil de kendilerinin seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı bir 

uygulamadır. Temsili demokraside seçim temel araçtır (Tunç, 2008: 117). Bu demokrasi 

türünde eşitlik, özgürlük düşünceleri etkili olmuştur. 

Temsili demokrasinin uygulanmaya başlaması ile siyasi partiler önem kazanmıştır.  

Seçilen temsilciler, seçildiği bölgenin veya yerin değil, tüm halkın temsilcidir. Temsili 

demokrasinin uygulandığı ülkeler arasında ise, Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, 

ABD’yi söylemek mümkündür.            

 

1.4. Siyasal Parti 

Siyasal sistemin içinde örgütlenmiş, en güçlü ve yaygın olanıdır. Siyasal toplumda en 

önemli unsur olan siyasal partiler, geçmişten günümüze kadar “devlet ile toplum 

arasında adeta  yaşam  kanalı” (Tosun &Tosun, 2007: 45) olmaktadır. Yaşam kanalı, ortak 

düşünceleri paylaşan insanların siyasal iktidarı veya hükümeti ele geçirmesiyle ortaya çıkar. 
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Siyasi partinin amacı iktidarı veya gücü ele geçirmektir. Bu amacı gütmeyene siyasi parti 

demek doğru değildir.  

Siyasi partilerin ilk tanımlarından birini 18. yüzyıl liberal-muhafazakâr filozoflarından 

Edmund Burke yapmıştır. Burke’ye göre bir parti, "hepsinin hemfikir olduğu bazı ilkeler 

çerçevesinde, ortak gayretleriyle milli çıkarları geliştirmeye çalışan bir grup insan"dan oluşur 

(Babayeva, 2014: 17-18). Siyasal partileri etimolojik olarak tanımlamak gerekirse; Parti 

sözcüğünün kökeni Latince pars, İngilizce “party” (Babayeva, 2014: 17), Fransızcadan 

Türkçeye aktarılan “parti” sözcüğü bölüm, parça, grup, taraf anlamına gelir. Parti kavramı 

Osmanlı Türkçesi'ndeyse fırka ile karşılanırdı. Fırka; kısım olmak, ayrılmak, bölük demektir 

(Özdemir & Atılgan, 2014: 239).  

Fransız siyaset bilimci Maurice Duverger’e göre bir parti, tek bir topluluk değil, birçok 

toplulukların bir araya gelmesiyle bir bütün olarak ortaya çıkar. Bu topluluklar, ülke içine 

dağılmış ama birbirlerine bağlanmış mikro gruplar aracılığıyla meydana gelen bir birliktir 

(Duverger, 1974: 51-52). Bu mikro gruplar nelerdir sorusunu sorduğumuzda ise bunların; ocak, 

komiteler, yöresel derneklerin olduğunu söyleyebiliriz. 

Günümüzde partiler, modern siyasal alanın başat unsurlarından biridir (Göktürk, 2016: 

246). 19. yüzyılda Avrupa’da, iki önemli gelişmenin sonucunda modern siyasal partiler 

doğmuştur: Birincisi,  temsili ve sorumlu hükümet ilkesinin yerleşmesi (Özbudun, 2010: 76). 

İkincisi ise bireylerin seçim hakkının genişletilmesidir. Bu partiler ilk defa, 1820’lerde ABD’de 

ortaya çıkmıştır. 1840’ların sonunda Belçika ve İsviçre’de, 1850’lerden itibaren ise Birleşik 

Krallık Liberal Partisi ortaya çıkmıştır (Demirel, 2012: 181). 

Ülkemizde partilerin ortaya çıkışında modernleşme hareketleri önemli bir rol 

oynamıştır. 1889’da Osmanlı devletinde ilk kurulan siyasi parti, İttihat ve Terakki Fıkrasıdır. 

1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde ara verilen particilik hareketleri ve 

parlamentarizm, ilerleyen yıllarda tekrar hayat bulmuştur. 1924 Anayasası’nda siyasi 

partilerden bahsedilmiş olsa da, 1945 yılından sonra, çok partili siyasal sisteme geçilmesiyle 

birlikte partiler anayasal ve siyasal birer kurum halini almışlardır (Demir, 2013: 14). 

Demokrasinin yürütülmesinde sorunlar yaşayan ülkelerde ise parti sistemleri oldukça 

zayıftır (Akgün, 2002: 152).  Bir ülkede, siyasi partilerin olması veya gelişmesi, ülkenin 

demokratik bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Bu nedenle demokratikleşme sürecinin 

analizinde, ülkelerin siyasal partilerinin yapısı, hukuku, siyasal hayatın işleyişi içinde ülkelerde 
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nasıl bir siyasal parti sisteminin gelişmekte olduğu (Alkan &  Eroğlu, 2011: 68-69) gibi hususlar 

ön plana çıkar.  

Günümüzde siyasi partiler, belli bir toplumu, sınıfı, grubu, düşüncenin çıkarlarını 

savunmak için ortaya çıkmamıştır. Siyasi partilerin amacı toplumun tümünün oyuna talip 

olmak, yani oyların hepsini almak için toplumdaki bütün herkese hitap etmektedir. Siyasi 

partilerin diğer siyasi olmayan grup veya topluluklardan ayıran özellikler vardır. Bunlar: 

İktidarı ele geçirme arzuları vardır, resmi bir üyelik sistemine sahiptir, hem özel konularda hem 

de toplumun ve ülkenin bütününü ilgilendiren konularda politikalara sahiptir, ortak veya farklı 

ideolojik kimlik ve siyasal tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu bir yapılanmadır (Dinçer, 

2006: 5). 

Duverger, 1951 yılında partileri sınıflandırarak iki ana türe ayırmaktadır: Bunlar kadro 

ve kitle partileridir. Bu partiler arasındaki fark, partilerin üye sayılarının büyüklüğüne göre 

değil de üyelik yapısına göre yapılmıştır (Çağrıcı, 2017: 12).  

 

1.4.1. Kadro Partiler ve Kitle Partiler 

Kadro partileri, kaynağını parlamento içinden almakta (Kapani, 2006: 185) olup, üyeler 

parlamento kökenlidir. Teşkilatların üyelerle sıkı bir bağı yoktur. Kadro partileri, liberal 

burjuva sınıfının (Süer, 2011: 52) temsilcisidir.  Sağ kanatlıdır. Bunlar daha çok seçim zamanı 

ortaya çıkar.  Tek amaçlarının seçimi kazanmak olmasından dolayı, lider ve etrafındaki merkez 

teşkilatının etkinliğinin fazla, taşra teşkilatının ise sayı ve etkinlik bakımından zayıf, üye 

sayısının az olduğu bir parti türüdür (Süer, 2011: 52). Partinin geliri yardım ve bağışlara 

dayanır. 

Kitle partileri, 20. yüzyılın başlarında toplumun oy hakkına (Kapani, 2006: 186) 

kavuşmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Sol, komünist, sosyalist partiler görünümünde, işçi 

hareketlerin temsilcileri olarak görünürler. Sosyalist partiler ocaklarda örgütlenmektedir. 

Sosyalist partilerin ocağı seçmeleri gayet tabiidir. Bunlar, topluma el atan ve onları 

örgütlendiren, onlara bir siyasal eğitim veren ve aralarından işçi sınıfı elitlerini seçip yetiştiren 

ilk partiler olmuşlardır (Özbudun, 1964: 28).  Kitle partisinin, finansmanı üyelerin ödediği aylık 

aidatlara dayanır; ocağın birinci ödevi, bu aidatların düzenli şekilde toplanmasını sağlamaktır 

(Duverger, 1974: 106-107). Kitle partileri, kadro partilerinin aksine, üyeleriyle devamlı diyalog 

halindedir. Üye sayısının çok olması partiyi o kadar can vermektedir. Bunun nedeni ise bir 

ideoloji partisi olmasıdır. 
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2. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİN DOĞUŞU VE TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

Bu bölümde Cumhuriyet öncesinde, Türk milliyetçiliğin gelişimi ele alınmıştır. Ayrıca 

söz konusu dönemde açılan Türkçü veya Milliyetçi, dernekler ve partiler hakkında bilgi 

verilmiştir. Diğer bir kısımda ise Milliyetçi hareket Partisi’nin kuruluş süreci ele alınmıştır. 

Daha sonra ise liderleri ve liderleri zamanında olan toplumsal ve siyasi gelişmeler hakkında 

değerlendirilmede bulunulmuştur. Akabinde de MHP’nin ilk kez seçime girdiği 1969-2019 

yılları arasında aldığı oy oranı ve seçim vaatleri ele alınmıştır. 

 

3. CUMHURİYET ÖNCESİ “TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ”  

Osmanlı imparatorluğunda, Türk milliyetçiliğine geç bir zamanda geçilmiştir. Bunun 

nedeni ise Osmanlı Devletinin bir imparatorluk olmasıdır. Zira Türk Milliyetçiliği fikrinin 

benimsemesi halinde bu durum, bünyesinde barındırdığı diğer milletlere örnek olabilir ve 

dağılmasına sebep olabilirdi. Bundan dolayı bünyesinde barındırdığı birden çok milleti,  “Millet 

Sistemi” çatısı altında toplamıştır. 

Millet sistemi, etnik ve dil aidiyetine değil, din ve mezhep aidiyeti esasına 

dayanmaktadır (Ortaylı, 2008: 451). Osmanlı toplumunda, Müslüman milleti, Rum milleti, 

Ermeni milleti ve Yahudi milleti (Kurtaran, 2011: 61) olarak dört millet vardır. Müslüman 

milletini oluşturan toplumlar ise Türkler, Araplar, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar vs. dir. 

Millet sisteminde ilk çöküşler, batılı güçlerin kışkırtma ve destekleri sonucunda ortaya 

çıkan Yunan bağımsızlığı ile (Kurtaran, 2011: 64) başlar. Bunun devamında ise 

Gayrimüslimlere, Tanzimat ve Islahat fermanıyla birlikte, Müslümanlardan daha çok hak ve 

görev verilmiştir. 19. Yüzyılda gelindiğinde Fransız Devrimi’nin sonunda oluşan Milliyetçilik 

ayaklanmaları, Millet sisteminin sona ermesine neden olmuştur. Millet Sistemini çöküşü ile 

Osmanlı imparatorluğunda dağılma kaygısı sarmış ve İmparatorluğun dağılmasını engellemek 

için uygulanacak üç fikir ortaya atılmıştır. Bunlar; Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüktür. 

Osmanlıcılık, uygulanacak fikirlerden birincisidir. Bütün Osmanlı toplumunda ırk, din 

ve dil ayrımı gözetmeksizin eşit kabul eden bir siyasi akımdır. Bu siyasi akım, en çok 

gayrimüslimlere yarar sağlamıştır. Birçok alanda gayrimüslimlere yönelik reformlar 

yapılmıştır. Yapılan reformlarda, gayrimüslimlere siyasi, ekonomi ve sosyal açıdan ayrıcalık 

tanınmıştır. Osmanlı devletinin, hâkim olduğu coğrafyadaki, bütün tebaasını eşit vatandaş 

sayma fikri, 1876 Anayasası ile kabul olunmuş ve teorik olarak, 1918 yılına kadar da yürürlükte 
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kalmıştır (Uzun, 2010: 2). Osmanlıcılık, özellikle Balkan savaşlarından sonra bir siyasal 

ideoloji olma özelliğini tamamen kaybetmişti (Pakiş, 2013: 24).  

İslamcılık ise uygulanan ikinci fikirdir. Bu fikir, II. Abdülhamit döneminde devletin 

resmi bir ideolojisi haline gelmiştir. İslamcılıkta, bütün Müslümanları tek çatı altında ve hilafet 

etrafında toplamak istiyorlardı. Fakat Müslüman unsurların, özellikle ayrıcalıklı bir yeri olan 

Arapların ve Arnavutların ayrılıkçı milliyetçi hareketler içine girmesiyle (Uzun, 2010: 3), İslam 

siyaseti tamamen çökmüştür. 

Osmanlıcılık ve İslâmcılık politikalarının uygulanabilirliklerini kaybetmesi üzerine, 

yerine Türkçülük ya da Türk milliyetçiliği politikası geçmiştir. Türkçülüğün kökenleri, II. 

Meşrutiyete kadar götürülebilir. Türkçülük; Osmanlıcılık ve İslamcılık akımları ile birlikte 

dağılan bir imparatorluğu kurtarma hedefine odaklanmıştır (Balkaya, 2009: 3). 

Türk milliyetçiliğinin ilk doğuşuna ait işaretler, Osmanlıların ilk döneminde Sultan II. 

Murat döneminde (Kushner, 1998: 10) görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki 

toplumlar arasında milliyetçilik hareketlerine en son yönelenler Türkler olmuştur (Pakiş, 2013: 

29). Bunun nedenlerinden birincisi, İmparatorluğu kuran Türkler olduğu gibi dağılmasını 

önlemek için uygulanan, Osmanlıcılık ve İslamcılık fikrine en çok Türklerin sahip çıkması, 

Türkçülük fikrini geciktirmiştir. İkincisi ise, Avrupa’dan doğan milliyetçilik, Osmanlı devleti 

içinde Türk olmayan Müslümanlarda büyük bir heyecanla karşılanmıştır. Avrupa’nın 

milliyetçilik fikrinin başlıca taşıyıcısı orta-sınıf olmuştur. Türklerde orta-sınıf yoktu (Heyd, 

1980: 77). Orta sınıfın olmaması milliyetçiliği geciktirmiştir. 

Osmanlı devletinden Türkçülük, Avrupa’da iki farklı akımla ortaya çıkmıştır. Birinci 

olarak Türk severlik yani, Türk el işi ve dekoratif sanatları (Muhametdin, 1998: 27); ikinci 

olarak ise Türkoloji akımı olarak çıkmıştır. Her milliyetçiliğin ortaya çıkışında olduğu gibi Türk 

milliyetçiliği de dil, tarih ve edebiyat çalışmaları ile gelişmeye başlamıştır. Türkçülüğün ilk 

babaları Ahmet Vefik Paşa ile Süleyman Paşa (Gökalp, 1968: 8) gibi bilimsel Türkçülüğün 

kurucuları ve 19. yüzyılın ikinci yarısında yayınlanan fikirleridir. Ziya Gökalp ile birlikte de ilk 

ulusal duyguların uyanmasını sağlayan yapıtlar izlemiştir (Pakiş, 2013: 32). 

Türkçülük fikrinin, Osmanlı devletinde ideolojik olarak gelişmesinde ise Rusya'daki 

Türkçülük hareketleri etkili olmuştur. Rusya’nın baskısına dayanamayan Türkçü düşünürler, 

Osmanlı devletine kaçmışlardır. Bu düşünürler, Türkçülüğün gelişmesi için (önce kültürel 

sonra siyasi Türkçülüğün gelişmesine) önemli katkıda bulunulmuştur. Siyasi Türkçülük, Türk 
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halklarının birleşme yoluyla politik hürriyetlerini elde etme düşüncesine dayanmaktaydı 

(Muhametdin, 1998: 25). 

Yusuf Akçura, Rusya'dan Türkiye'ye gelenler arasındaki en önemli şahsiyetlerden 

biridir. Akçura, Osmanlıcılık ve İslamcılık siyasetine karşı alternatif olarak, Türk birliği 

(Pantürkizm) fikrini ortaya attı (Kushner, 1998: 13). “Üç Tarz-ı Siyaset” eserinde Osmanlı 

devletinin önünde üç tane seçeneğinin olduğunu söylemektedir. Burada en önemli seçeneği 

“Türkçülük” seçeneğidir. Türkçülüğün kurtuluşunu ancak, tüm Türklerin birliği sağlayabilirdi. 

Türk birliğinin önce Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Türklerin, ayrıca Türk olmadıkları halde 

Türkleşmiş olanların ve ulusal bilinçten yoksun kişilerin bilinçlendirilmesi ve 

Türkleştirilmesiyle (Kırçak, 1994: 97) başlayacağını bildirir. 

Meşrutiyet’in ilanı ile Türkçülük akımı daha çok güçlenerek, cemiyet olarak yeşermeye 

başlamıştır. Yusuf Akçura ise Türkiye'ye dönerek, Türkçülüğün fikirlerini yayan birçok dernek 

ve dergilerin kuruluşlarında görev (Muhametdin, 1998: 69) almaya başlamıştır. Meşrutiyet 

döneminde kurulan ilk milliyetçi derneği, Türk Derneği’dir. Derneğin amacı siyasal değil daha 

çok kültürel ve bilimseldir (Tunaya, 1988: 414). Dernek, 1912 yılında faaliyetlerine son 

vermiştir. Buradan ayrılan üyeler diğer milliyetçi dernekler olan Türk Yurdu, Türk Ocağı ve 

Türk Bilgisi derneği bünyesinde faaliyetlerine devam etmişlerdir.  

Türkçüler önce dernek ve cemiyetlerle faaliyetlerini sürdürürken, II. Meşrutiyetin 

ilanıyla birlikte siyasi parti olarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. İlk kurulan siyasi parti 

İttihat ve Terakki fırkasıdır. Bu partinin ilk kurulduğunda ideolojisi Osmanlıcılıktı. 1916 yılında 

yapılan kongrede ise Türkçü ve milliyetçilik egemen olmuştur (Tunaya, 1988: 31). Meşrutiyetin 

ilanı ile birlikte, Türk milliyetçiliğini savunan Türk siyasal tarihinin ilk Türkçü partisi,  Millî 

Meşrutiyet Fırkası'dır (Uzun, 2010: 8). İdeolojisi, milliyetçilik ve Türkçü olan diğer siyasi 

partiler ise Milli Ahrar Fırkası, Milli Türk Fırkası, Radikal Avam fırkası ve Teceddüt Fırkasıdır. 

Türk milliyetçiliği, Osmanlı Dönemi’nde ortaya çıkan bir fikir akımıdır. Kültür temelli 

olarak ortaya çıkan Türkçülük, daha sonra ise siyasi bir akım olarak gelişmiştir. Cumhuriyetin 

ilanından sonra siyasi partiler milliyetçilikle ilgi politikalara yer vermiştir. Fakat Millet 

partisinden başlayıp, günümüzde Milliyetçi Hareket Parti’sine kadar milliyetçiliği, temel 

ideoloji olarak kabul eden başka siyasi parti yoktur. Araştırmanın konusu, Milliyetçi Hareket 

partisi olduğundan dolayı bu parti daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. 
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4. MİLLET PARTİSİ’NDEN CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ’NE (1948-1953) 

1940’lı yılların ikinci yarısına doğru kurulan Demokrat Parti, Mecliste muhalefet 

konumundaydı. Aynı şekilde Parti’nin Meclis gurubunda çoğunluğa sahip muhalif kanat ile 

parti yönetimi arasında çatışmalar şiddetlenmekteydi (Çiçek, 2014: 14). 1948 yılının başında 

partiden ihraçlar ve büyük kopmalar başlamıştır. Bu kopmaların asıl nedeni CHP’ye karşı 

izlenen politikadır. 

Millet Partisi, Ankara’da 20 Temmuz 1948 tarihinde, Mareşal Fevzi Çakmak ve Osman 

Bölükbaşı önderliğinde bir grup siyasî elit (Enis Akaygen, Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur, Prof. 

Dr. Kenan Öner ve General Sadık Aldoğan) tarafından kurulmuştur (Sarı, 2010: 15). Fahri 

başkanlığa Mareşal Fevzi Çakmak, genel başkanlığa ise Hikmet Bayur getirilmiştir. Kuruluş 

hikâyesi, CHP’den istifa edenler DP’yi kurmuş, DP’den istifa eden ve atılanlar ise Millet 

Partisi’ni kurmuşlardır. Millet Partisi’ni kuranlar, halkın isteklerinden doğduğunu vurgulamak 

için kurucular yerine “sunucular” sıfatını kullanmayı tercih etmişlerdir (Özdemir, 2007: 39). 

Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olarak kurulmuştur. 

Millet Partisi, CHP’nin din ve laik anlayışına karşı çıkan bir parti, DP’nin ise bir 

muvazaa partisi olduğunu, gerçek muhalefeti kendilerinin yaptığını ileri sürerek yola çıktı 

(Çiçek, 2014: 16). Millet Partisi’nin kurulmasına CHP olumlu bakmıştır. Bunun nedeni ise 

Millet Partisi’nin kurulması Demokrat partinin bölünmesi, yıkılması ve parçalanması anlamına 

geliyordu. 

Millet partisi, 1948’de, seçimlere katılmama kararı almıştır. Nedeni ise yapılan seçim 

reformlarını yetersiz bulmasıdır. 1950 seçimlerinde, MP ile ilgili “irtica - gerici” parti (Sarı, 

2010: 16) gibi iftira kampanyaları dikkat çekmiştir. Parti ağır topları olan Kenan Öner 1949’da, 

Fahri başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ise 1950’de hakkı rahmetine kavuşmuşlardır. Dolayısıyla 

MP, bu seçimlerde istediklerini alamamıştır. MP böyle bir süreç geçirirken, Yusuf Hikmet 

Bayur'un genel başkanlığında girdiği 1950 genel seçimlerinde (Sarı, 2010: 17) sadece tek 

milletvekili olarak, Osman Bölükbaşı’yı Kırşehir`den TBMM’ye göndermişlerdir. 

Millet Partisi’nin kapatılması iki nedene bağlıdır. Birincisi irtica ile suçlanması, ikincisi 

ise Atatürk ve devrimlerine karşı çıkan kısmın parti içinde bulunmasıdır. Parti’nin sözcülerinin 

sürekli Allah’tan bahsetmesi, onları ve partisini irtica suçlamalarına maruz bırakmıştır. Bazı 

delegeler, 1952 Mayısındaki Ankara Kongresinde, Anıtkabir’e çelenk konulmasına karşı 

çıkmıştır. Bu hareket şaşkınlık ve üzüntü doğuran bir tartışmaya yol açmış ve Hikmet Bayur 

gibi Atatürkçüler kongreyi terk ettiler. Atatürk tartışmaları, dördüncü büyük kongre’de de 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
315 

devam etmiştir. Hikmet Bayur taraftarları, kongredeki önergelerinin kabul edilmemesi üzerine 

partilerinden istifa etmişlerdir (Özdemir, 2007: 51). İstifa sebeplerini açıklayan bir beyanname 

yayınlayarak, Millet Partisi’nin, Atatürk ve devrimlere karşı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu 

açıklamayı savcılık ihbar olarak kabul etti, 8 Temmuz 1953’te geçici olarak daha sonra ise 27 

Ocak 1954’te de süresiz olarak kapatıldı (Çiçek, 2014: 18). Millet Partisi’nin eski kurucuları 

aynı yıl, Osman Bölükbaşı’nın genel başkanlığında Cumhuriyetçi Millet Partisi’ni 

kurmuşlardır.  

 

5. CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ’NDEN CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET 

PARTİSİ’NE (1954-1968) 

Kapatılan Millet Partisi Genel İdare Kurulu üyeleri, 10 Şubat 1954 tarihinde 

Cumhuriyetçi Millet Partisi isimli yeni bir parti kurmuş ve Genel Başkanlığa ise Osman 

Bölükbaşı getirilmiştir. Osman Bölükbaşı, partinin ve mitinglerin vazgeçilmez lideri olmuştur. 

Bölükbaşı, 1954 ve 1957 seçimlerinde, memleketi Kırşehir’den tek milletvekili olarak 

TBMM’ye gönderilmiştir. Bu seçim sonuçlarıyla parti kendisini daha da güçlü olarak 

görmüştür. DP ve CHP’nin genişleme politikasına ayak uydurarak, Türkiye Köylü Partisi ile 

birleşmiş ve ismine "Köylü" kelimesini eklemiştir (Karpat, 2010: 510). Cumhuriyetçi Millet 

Partisi’nin adını Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak değiştirip siyasi hayatını sürdürmeye 

devam etmiştir.  

CKMP yeni ismi ile 1961 yılında seçime girerek % 13,4 oy almış, CHP ve Adalet 

Partisi’nden sonra üçüncü parti olabilmiştir (Sarı, 2010: 24). 1965 yılında bu başarıyı 

yakalayamaması sonucunda ise parti içinde anlaşmazlıklar, giderek yoğun bir şekilde artmaya 

başlamıştır. Özellikle ara hükümetler döneminde hükümet içinde yer alıp almamak 

konusundaki tartışmalar, Bölükbaşı’nın 28 milletvekili ve senatör ile partiden ayrılmalarına 

neden olmuş, arkadaşları ile birlikte Millet partisini yeniden kurmuştur (Özdemir, 2007: 72-

73). 

Bölükbaşı’nın genel başkanlıktan ayrılması partiye güç kaybetmesine neden olmuştur. 

Güç kaybetmesini durdurmak için, partililer sürgün hayatından Türkiye’ye dönen, siyasete 

girmek için zemin yoklayan ve dikkatleri üzerine toplamış olan Alparslan Türkeş’e 

yoğunlaşmıştır (Özdemir, 2007: 74). 1964’te yapılacak genel başkanlık seçiminde partililer, 

Türkeş’in olmasını çok istemişlerdir. Türkeş ise Ahmet Oğuz’un genel başkan olmasını 

istemiştir ve yapılan seçimde ise yeni genel başkan olarak seçilmiştir. Ahmet Oğuz’un, Celal 
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Bayar ile partililerden gizli görüşmesi, parti içinde rahatsızlıkların başlamasına neden olmuştur. 

Bu gizli görüşmenin faturası ağır olmuştur. Ahmet Oğuz’u parti genel başkanlığı ve 

milletvekilliğinden istifaya kadar götürmüştür. 

Alparslan Türkeş ve arkadaşları olağanüstü kongre talebinde bulunmuşlardır. Bu 

talepleri kabul edilerek seçime gidilmiştir. CKMP Genel Başkanlığına aday olması beklenen 

Hasan Dinçer, Ahmet Tahtakılıç’ın adaylıktan feragatı üzerine Genel Başkanlığa aday 

olmamıştır. Dinçer, 20 il başkanları ile görüşerek Tahtakılıç’a oy vermelerini istemiştir (Çiçek, 

2014: 108). Kongrede Türkeş’in ağırlığı bilinmektedir. Türkeş’i destekleyen gruplar arasında 

Türkçüler Derneği, Türk Ocakları ve Üniversiteliler Kültür Derneği’ne mensup gençler vardı 

(Özdemir, 2007: 86). Temmuz 1965’te yapılan büyük kongrede, partinin yönetimini ele 

geçirmeyi başardı ve Alparslan Türkeş CKMP başkanı oldu (Sarı, 2010: 26). 

 

6. CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ’NDEN MİLLİYETÇİ HAREKET 

PARTİSİ’NE (1969-1984) 

Alparslan Türkeş ve arkadaşları CKMP’de siyasete başlamasıyla birlikte partinin adı ve 

ambleminin değiştirilmesi gerektiğini sürekli dile getirmiştir. Parti için üç isim 

düşünülmekteydi bunlar; Dokuz Işık Partisi, Milli Birlik Partisi, Milliyetçi Köylü Partisi adları 

düşünülmekteydi. CKMP için 8 Şubat 1969, önemli bir dönüm noktası olmuştur. Adana’da 

düzenlenen Olağanüstü Büyük Kongrede, delegelerin büyük desteği ile yeni partinin adı 

“Milliyetçi Hareket Partisi” olarak kabul edilmiştir (Can, 2016: 187). Amblemi kırmızı zemin 

üzerine Üç Hilâl olarak kararlaştırılmış ve aynı toplantıda, MHP Gençlik Kolları için de Hilâl 

içinde Kurt amblemi benimsenmiştir (Sarı, 2010: 26). Bu kongre sonucunda, Partinin 

Türkçülükle birlikte İslâmcılığı da vurguladığı ve “Türk-İslâm sentezi” adıyla bilinen düşünce 

akımına (Özbudun, 2010: 122) daha da çok yakınlaştığı gözlemlenmiştir. Bu sentez, senelerden 

beri var olan ve günümüze kadar gelen birtakım değerlerin birleşimidir. 

MHP’nin ideolojisini, Dokuz Işık Doktrini oluşturmaktır. Bunlar; Milliyetçilik, 

Ülkücülük, Ahlakçılık, İlimcilik, Toplumculuk, Köycülük, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, 

Gelişmecilik ve Halkçılık, Endüstricilik ve Teknikçiliktir. Doktrin; Ekonomi, siyaset ve kültür 

alanlarında ulusal ve evrensel sorunlara değinmiştir (Altındağ, 2016: 56).  

12 Eylül 1980 darbesi Milliyetçi Hareket Partisi için de bir sarsıntı olmuştur. Diğer 

partilerin kapandığı gibi MHP’de kapanmıştır. Alparslan Türkeş hakkında, faşist devlet kurmak 

için mevcut düzeni yıkma isteğiyle dava açılmış ve sonucunda ise hapis cezasına çarptırılmıştır. 
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7. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN İKİNCİ DOĞUŞUNA GİDEN SÜREÇ 

(1993-2018) 

MHP 16 Ekim 1981’de, MGK’nın kararıyla, öteki partilerle birlikte kapatılmış, mal 

varlığı hazineye devredilmiştir (Sarı, 2010: 34). 1983’te siyasi parti faaliyetlerinin tekrar serbest 

bırakılmasıyla, Milliyetçi Hareket’in tekrardan partilileşme süreci başlamıştır. İlk süreç, 

1983’te Muhafazakâr Parti’nin kurulmasıyla başlar. Fakat parti Milli Güvenlik Kurulunun 

vetosuyla seçimlere katılamamıştır. 

MP’nin 29-30 Kasım 1985 tarihinde yapılan kongresinde ise partinin adı Milliyetçi 

Çalışma Partisi (MÇP), amblemi ise çevresinde dokuz ışığı temsil eden dokuz yıldızın 

bulunduğu hilal oldu (Demir, 2013: 78). 1987’de yapılan kongrede Genel başkanlığa 

Abdülkerim Doğru seçilmiş ve Genel sekreterliğine ise Devlet Bahçeli olmuştur. 12 Eylül’ün 

getirdiği siyasi yasakların kaldırılmasıyla partinin başına Alparslan Türkeş geçmiştir. 24 Ocak 

1993 günü toplanan MÇP 4. Olağanüstü Kongresi, MÇP'nin isminin MHP olarak değiştirilmesi 

ve amblem olarak da Üç Hilâl’in kullanılmasını kararlaştırmıştır (Sarı, 2010: 38). Bu şekilde 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ikinci doğuşu gerçekleşmiştir. 

4 Nisan 1997’de Türkeş’in vefat etmesiyle partide bir genel başkanlık boşluğu 

oluşmuştur. 18 Mayıs 1997’de yapılan Olağanüstü Kongrede, delegelerin çoğunun oyunu 

alarak, Genel Başkanlığa Dr. Devlet Bahçeli seçilmiştir. Seçim sonucu ile partinin ikinci genel 

başkanı olmuştur. Bahçeli, aynı başarıyı diğer kongrelerde devam ettirerek, günümüze dek 

genel başkanlığı elinde tutmuştur.  

 

8. ÜLKÜ OCAKLARI 

Ülkücü Hareketin gençlik örgütlenmesinin fikir babası ve ideolojik fikrini üreten, 27 

Mayıs 1960 Darbe’sinde ve sonra tasfiye edilen 14’ler hareketinde Türkeş’in yanında yer alan 

Dündar Taşer’dir (Sarı, 2010: 42). 4 Ocak 1968’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

öğrencisi ve CKMP Gençlik Kolları üyesi olan Ruhi Kılıçkıran, orucunu açtıktan sonra Siteler 

Yurdu’nda, Marksistler tarafından vurularak şehit edilmiştir. Ruhi Kılıçkıran, Ülkücü 

Hareket’in şehitler kervanının yol başçısı olmuştur. 

Ülkücülük, kelime itibari ile mefkûre yani amaç demektir. Ancak basit bir amaç değil, 

uğrunda hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacak bir amaçtır. Bu tanımdan yola çıkarak, Ülkü 

Ocakları’nın amacı; Türk milletinin milli ve manevi, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkarak, 

bu değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır (Kılavuz, 2017: 2). 
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İlk olarak 1966 yılında, Ülkü Ocakları Birliği resmi adıyla kurulan, 1973 yılında Ülkü 

Ocakları Derneği (Bayraktar, 2015: 35), 1977 yılında Konya’da bir dernek olarak kurulan 

Ülkücü Gençlik Derneği, 1983 ise Bizim Ocak dergisi çıkartarak yeniden sahaya inmeye 

başlamışlardır. Şubeler açarak örgütlenmişler ve sonrasında Ülkü Ocakları’nın devamı olarak 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. 1989’tan sonra ise Gençlik Kültür Sanat Ocakları Kurularak ilk 

başkanı ise Suat Başaran getirilmiştir (Akpınar, 2016: 314). 1993’te ise Ülkü Ocakları Eğitim 

ve Kültür Vakfı kurulmuş ve Ulvi Batur göreve getirilmiştir. 2012’den beri Ülkü Ocakları genel 

başkanlığını yürüten Olcay Kılavuz dur. 

Ülkü ocakları, MHP’nin tarihi gelişimi içerisine önemli bir yer tutmuştur. Özellikle 

gençlik kısmında örgütlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Buradan yetişen ülkücülerin 

bazıları, MHP’de milletvekili ve yönetici olmuşlardır. Ülkü Ocakları kurulduğu tarihten bu 

yana, Türk gençliğine ahlak ve adabı öğretmeyi hedeflemiştir. Gençliğin Türk Örf ve Adetlerine 

uygun bir şekilde yetişmesi çabası ve faaliyetleri sürdürmektedir. 

 

9. TÜRK SİYASİ HAYATINDA ALPARSLAN TÜRKEŞ VE MİLLİYETÇİ HAREKET 

PARTİSİ 

Türkeş, 1917 yılında Kıbrıs’ta dünyaya gelmiştir. Ailesi aslında Kayseri’nin, Pınarbaşı 

ilçesinin Yukarı Köşkeri köyündendir (Türkeş, 2017: 17). Babası, Ahmet Hamdi Efendi, annesi 

Fatma Zehra Hanımdır. İlk ve ortaokulu Kıbrıs’ta bitirmiştir. 1933 yılında İngiliz işgali altında 

bulunan Kıbrıs’tan, babası Ahmet Hamdi Bey’i ve annesi Fatma Zehra Hanım’ı ikna ederek, 

ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etmiştir (Temizkan, 2017: 10). İstanbul’a gider gitmez Kuleli 

Askeri Lisesine, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın devreye girmesiyle kaydını 

yaptırmıştır. 1939’da Türk ordusunda teğmen olarak görevine başlamıştır. 

Yıl 3 Mayıs 1944, Alparslan Türkeş ve 22 arkadaşı hakkında Irkçılık ve Turancılık 

suçlaması yapılımış, 7 Eylül 1944’te yargılama başlamış ve bu yargılanma 29 Mart 1945’e 

kadar sürmüştür. Süreç sonucunda suçlamalara maruz kalanlardan bazıları beraat etmişler, 

bazıları on yıl ceza almış, Türkeş gibi bazı arkadaşları ise bir buçuk yıl hapis yatıp çıkmışlardır. 

Türkeş, 27 Mayıs İhtilâlı ile ele geçirilen iktidar imkânından yararlanmayı, Türkiye’nin temel 

meselelerini çözebilmek için en büyük fırsat bilmiş ve değerlendirmek istemiştir. Bu niyetiyle 

de İhtilalin ilk gününden itibaren bütün dikkatleri üzerine toplamış ve uyguladığı hareket tarzı 

ile İhtilalin “Kudretli Albayı” olmuştur (Ülküocakları, 2018).  
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13 Kasım 1960'ta Kurmay Albay Alparslan Türkeş ve "Ondörtler" olarak bilinen 

Komite'nin bir kısmı emekliye sevk edilerek tasfiye edilmiştir. Diğer bir kısmı ise yurtdışında 

görevlendirilmek suretiyle sürgün edilirler (MHP, 2018). Sürgüne gönderilenlerden biride 

Alparslan Türkeş’tir. Hindistan’a Büyükelçilik Müşaviri olarak gönderilir. 22 Şubat 1963 

yılında yurda tekrar geri döner.  

Alparslan Türkeş, ilk siyasi hayatına 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne 

üye olarak başlamıştır. Daha sonra ise Adana kongresi ile Milliyetçi Hareket partisi adını alan 

siyasi parti ile siyasi hayatına devam etmiştir. 4 Nisan 1997 yılında da hakkın rahmetine 

kavuşmuştur.  

     

10. DOKUZ IŞIK DOKTRİNİ 

Türkeş, sürgüne gönderildiği 1960 tarihinden 1963 tarihine kadarki süreçte, milliyetçi-

toplumcu düşünceler üzerinde araştırma yapma fırsatı bulmuştur. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü 

Millet Partisi'nin, 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi'nin programının temelini 

(Düzgün, 2016) hazırlamıştır. Bu doktrin; başta kapitalizm, liberalizm ve komünizm olmak 

üzere yabancı doktrinler ve yönetim sistemlerine karşı bağımsız son Türk devletini 

koruyabilmek için, millî bir görüş etrafında birleşmek için ortaya konulmuştur (Çiçek, 2014: 

121). 

Bu ilkeler sırasıyla: 

1. Milliyetçilik: Her şey Türk milleti için, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye devletine 

sadakat ve hizmettir. Türk milliyetçiliği, sevgiyi esas alır. 

2. Ülkücülük: Türk milletini en ileri, en medeni, en kuvvetli varlık haline getirme ülküsüdür 

(Akpınar, 2016: 41). 

3. Ahlakçılık: Türk milletinin ruhuna, örf ve adetlerine uygun, yüksek varlığını korumayı ve 

geliştirmeyi ön gören esaslara dayanır.  

4. İlimcilik: Olayları ve varlığı ön yargılardan ve art düşüncelerden sıyırarak ilim düşüncesi ile 

incelemek ve girişilecek her tür faaliyette ilmi önder yapmak prensibidir. 

5. Toplumculuk: Her çeşit faaliyetin, toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüşüdür. 

İçtimai ve iktisadi olmak üzere iki ayrı bölümü kapsamaktadır. İktisadi görüş olarak mülkiyeti 

esas kabul eder, fakat mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karşı olan bir görüşü 

belirtir. Karma ekonomiyi ve ana stratejik iktisadi faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını 
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öngörür. Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve sosyal 

yardımlaşma teşkilatı kurulmasını kabul eder. 

6. Köycülük: Köyleri tarım kentleri halinde birleştirerek kalkındırmayı öngörür. Köylünün 

tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için 

kooperatifleşmeyi hedef alır. Bilhassa orman bölgesinde yaşayan köylüleri öncelikle ve hızla 

refaha kavuşturmak amacını güder. 

7. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik: Birleşmiş Milletler Anayasasında yazılı bütün hürriyetlerin 

sağlanmasını gaye edinmiştir. İnsanların şahsiyet olarak geliştirilmesini toplumun kalkınması 

için yararlı bir yol olarak kabul eder. 

8. Gelişmecilik ve Halkçılık: İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyi, daha güzeli, daha 

mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. Elde edinenle yetinmemek ve daima daha ilerisini 

istemek ve bunu elde etmek için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarda Türk 

milletinin tarihinden, milli benliğinden ve kökünden kopmadan yükselmek ve ilerlemek 

gayedir. Yapılacak her işte halka doğru, halkla beraber olmayı ilerlemenin, yükselmenin 

vazgeçilmez bir prensibi olarak kabul ederiz, 

9. Endüstricilik ve Teknikçilik: Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır 

(Cengiz, 2017: 166-167). Dokuz Işık Doktrini’ni kısaca böyle açıklayabiliriz. 

   

11.  I. MİLLİYETÇİ CEPHE VE II. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETLERİ 

I. Milliyetçi Cephe ve II. Milliyetçi Cephe Hükümetleri Türk siyasi tarihinde çok önemli 

bir yere sahiptir. O günlerde Türkiye, siyasi ve toplumsal açıdan da bir çalkantı içerisindeydi. 

Toplumsal gerilim artmış, özellikle öğrenci olaylarına bağlı olarak anarşi ve terör 

tırmandırılmıştır (Ilıman & Dönmez, 2015: 163). Bu sebepten dolayı, Hükümetler kurulurken 

partiler, çok zor şartlar altında bir araya gelmişlerdir. 

Bu bölümde öncelik, I. MC hükümeti hangi partiler arasında kuruldu, nasıl kuruldu ve 

kurulmasında ki sebep neydi sorularına cevap bulmaktır. 17 Kasım 1974’te Bülent Ecevit’in 

yerine, Prof. Dr. Sadi Irmak göreve getirilmiştir.  Güvenoyu alamayacağı biliniyordu ve aldığı 

17 oy da kanıtıdır. Ama aylarca görev yapmıştır. İç politikada CHP’ye yeni ortak çıkmaması, 

partilerin erken seçime yanaşmaması (Özdemir, 1985: 240) gibi olaylar yaşanırken, dışta ise 5 

Şubat 1975’te Amerikan yardımının kesilmesi ve Kıbrıs’ta durumun gerginleşmesi (Ilıman & 

Dönmez, 2015: 171) gibi durumlar, birçok insanı artık parlamento içinde hızlı bir şekilde 
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hükümetin kurulması gerektiği görüşünde birleştirmiştir. 1 Mart 1975’te başbakanlık Prof. Dr. 

Sadi Irmak’a verildi ama kendisi kabul etmedi. Ecevit de aynısını yaparak kabul etmemişti. 

Daha sonra ise bu görev mecliste ikinci güce sahip olan DP parti lideri Süleyman Demirel’e 

verilmiştir. Bu gelişmeden sonra, 31 Mart 1975 günü Milliyetçi Cephe hükümet listesini 

açıklanmıştır (Ilıman & Dönmez, 2015: 173). Adalet Partisinden 16, MSP’den 8, CGP’den 4 

ve MHP’den ise 2 kişiye bakanlık görevi verilmiştir (Ahmad, 2010: 429). I. MC hükümet 

ortaklığından en karlı çıkan Alparslan Türkeş’in liderliğini çektiği MHP olmuştur. Bunun 

nedeni ise 3 Milletvekilinden 2’sini bakan yapmıştır. 

Bu dönemde I. Milliyetçi Cephe hükümeti iç politikada, kargaşa, çatışmalar, siyasal 

olaylar, öğrenci olayları, ekonomik sorunlar, yolsuzluklar olduğu gibi; dış politikada Kıbrıs 

meselesi, ABD’nin uyguladığı silah ambargosu ve Türk-Yunan ilişkilerindeki Ege sorunlarıyla 

karşı karşıya kalmıştır. Ama bu dönemde en önemli sorun, milletin can ve mal güvenliği 

yokluğudur: 

Türkiye tam bir iç savaş içindeydi. Her yerden ölüm, yaralı ve saldırı haberleri 

gelmekteydi. Bunun sonucunda 5 Haziran 1977 tarihinde, erken seçim kararı alınmıştır. 

Yapılan seçim sonucu milletvekilliği AP 189, CHP 213, CGP 3, DKP 1, MHP 16, MSP 24, 

Bağımsızlar 4 olarak dağılmıştır. 1977’de yapılan genel seçimlerde CHP, çoğunluk olan 226 

sandalyeden 13 eksik, 213 sandalye kazanmıştır. Seçimde büyük parti olarak çıkmasından 

dolayı kendisinden hükümet kurulması istenilmiştir. Türkiye tarihinde ilk azınlık hükümetini 

Ecevit kurmuştur (Ahmad, 2010: 447). Fakat bu parti, 3 Temmuz 1977’de yapılan güven 

oylamasından geçememiştir. 

Akabinde hükümetin kurulması görevi, seçimden ikinci çıkan Süleyman Demirel’e 

verilmiştir. Demirel, İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetini, Cumhurbaşkanın onayıyla 21 

Temmuz’da kurmuştur. Kabinede AP’nin 15, MSP’nin 8 ve MHP’nin 5 bakanı bulunmaktadır 

(Ilıman & Dönmez, 2015: 186). Fakat kurulan bu hükümet Ocak 1978’e kadar dayanabilmiştir. 

Bu hükümet, Cumhuriyet tarihinde ilk gen sorusu ile düşürülen hükümet olmuştur. 

Düşürülmesinin nedenleri ise, içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, Türkiye’nin gelişmesini 

engellediği, ekonomik sorunlar gibi gerekçeleri kapsamaktadır.  

Kurulan bu iki hükümette en karlı çıkan, Alparslan Türkeş’in liderliğindeki parti 

MHP’dir. Parti, oylarını artırmasıyla, Milletvekili sayısını da artırmıştır. Kuşatmacı Stratejisini 

yürüterek MEB, Emniyet, MİT gibi devlet kurumlarında ve kamu dairelerinin diğer alanlarında 

örgütlenmiştir. 
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12. 12 EYLÜL VE ÜLKÜCÜ HAREKET  

12 Eylül 1980’da emir komuta zinciri içinde gerçekleşen bir askeri darbeyle devletin 

yönetimine el konulmuştur. Darbenin amacı, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve 

beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve 

varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan 

kaldırmaktır (Hürriyet, 2015). Bu süreçte TBMM kapatılmış, parti liderleri, sendika liderleri, 

milletvekilleri tutuklanmış ve yurt dışı yasakları getirilmiştir. MHP gibi diğer partiler de 

kapatılarak, mal varlıklarına el konulmuştur. Kısacası Türkiye’de, 1980 darbesi ile birlikte 

siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomi bakımdan bir dönüşüm yaşamıştır (Balkaya, 2009: 61). 

12 Eylül 1980’dan önce Ülkücüler, sola karşı bir mücadele vermiş ve bunun sonucunda 

binlerce şehit vermiştir. Ülkücüler bu zamanda kendilerini, komünizme karşı savaşan, devletin 

yanında yardımcı güç olarak görmekte ve devletin de kendilerinin yanında olduğu hissiyatı ile 

hareket etmekteydiler (Bayraktar, 2015: 3). 

Darbe ilk etapta birçok ülkücü tarafından sevinçle karşılanmış olsa da, ülkücülere 

yapılan işkenceler, açılan davalar ve idama çaptırılmaları, onlar için de tamamen bir zulüme 

dönüşmüştür. Darbe sabahı parti genel merkezi, sıkıyönetim mahkemesi tarafından aratılmış, 

MHP yöneticileri tutuklanarak Mamak cezaevine gönderilmiş ve partinin lideri Türkeş ise üç 

gün sonra teslim olarak Uzun Ada’ya gönderilmiştir.  12 Eylül yönetimi, Mustafa Pehlivanoğlu, 

Ali Bülent Orkan, Fikri Arıkan, Cevdet Karakaş, Ahmet Kerse, Cengiz Baktemur, Halil 

Esendağ, Selçuk Duracık ve İsmet Şahin dokuz ülkücüyü idam sehpasına çıkarmıştır. 

Ülkücüler hakkında, bölücülük ve halkı iç savaşa sevk etmekle suçlamasıyla 

(Bölükbaşı, 2012: 41) 29 Nisan 1981’de, 945 sayfalık iddianameyle dava açılmıştır. Altı yıl 

süren MHP ve Ülkücü kuruluşlar davası, 1987’de sonuçlanmıştır. Alparslan Türkeş’inde dâhil 

olduğu davada 392 sanıktan 5’i ölüme, 9’u ömür boyu müebbet hapse ve 219’u çeşitli cezalara 

çarptırılmıştır (Özhan, 2001: 58).  

1980 askeri müdahale sonrasında, partilerin tekrardan kurulması için izin verildiğinde, 

Türkeş’in emri ile Ülkücüler, Muzafakar parti altında örgütlendiler. Bu parti devrin yönetiminin 

çıkardığı zorluklar sebebiyle seçime katılamadı. Daha sonra adını Milliyetçi Çalışma Partisi 

olarak değiştirdi. 1987 yapılan referandumla siyasi yasakların kaldırılmasıyla, ‘Başbuğ’ 

Alparslan Türkeş, genel başkan olarak partinin başına geçti.  
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13. KUTSAL İTTİFAK 

Erbakan, siyaset yasağının 1987’de kalkmasının ardından genel başkanı olduğu Refah 

Partisi’ni Meclis’e taşıyabilmek için, 1991’de Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı 

Alparslan Türkeş ve Islahatçı Demokrasi Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali ile ittifak (Bila, 

2011) yapmaya karar vermiştir. 

Erbakan ve Türkeş, mitinglerde birlikte katılırlardı. Çorum’da yapılan mitingde konuşan 

Türkeş, Peygamber Efendimizin "Birlikte hayır ayrılıkta azap vardır" hadisi şerifini örnek 

vererek, "Bu emre uyduk birleştik. Değerli oylarınızı Refah Partisinde birleştirmenizi 

istiyorum" diyorlardı (Yeniakit, 2018). Konuşmasıyla Milliyetçi Muhafazakâr kesimin oylarını 

ittifaka çekmeyi hedefliyorlardı. 

Bu süreçte bazıları, MÇP ile yapılacak ittifak yüzünden Güneydoğuda oyların 

düşeceğini öne sürmüşlerdir. Fakat Erbakan, İç Anadolu da oyların daha fazla olduğunu 

söylemiştir. Böyle de olur. En büyük başarıyı da, milliyetçi muhafazakâr eğilimlerin güçlü 

olduğu Konya, Erzurum, Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kahramanmaraş gibi illerde göstermiştir 

(Habertürk, 2015). Kutsal ittifak olarak anılan bu ittifak çatısı altında % 16.88 oyla 19 MÇP, 

3’ü IDP ve 40’ı da RP olmak üzere toplam 62 milletvekili seçilmiştir. MÇP genel başkanı 

Alparslan Türkeş de, Yozgat’tan milletvekili olarak seçilmiştir. 

 

14. TÜRK SİYASİ HAYATINDA DR. DEVLET BAHÇELİ VE MİLLİYETÇİ 

HAREKET PARTİSİ 

1948 yılında Osmaniye’de dünyaya gelmiştir. Yörede Fettahlıoğlu olarak bilinen geniş 

bir Türkmen ailesine bağlı olan Devlet Bahçeli’nin babasının adı Salih Bey, annesi Samiya 

hanımdır. İlköğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Devlet Bahçeli, 

üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır (MHP, 2018). 

Devlet Bahçeli, Üniversite okurken Alparslan Türkeş’in seminerlerine katılmış ve onun etkisi 

altında kalmıştır. 1967 yılında Üniversiteye girmiş, 1971 yılında ise mezun olmuştur. 

Üniversite okurken Ülkücü hareketin her akademisinde görev almıştır.  

Siyasi hayatının başlangıcı ise 1987 yıllarındadır. Yeni kurulan MÇP’nin büyük 

kurultayında, parti yöneticiliği ve genel sekreterliğe getirilmiştir. Uzun bir dönem boyunca 

MÇP ve MHP’nin yönetim kadrosundaki yerini alan Devlet Bahçeli burada Genel Sekreterlik, 

Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi-Danışmanlığı gibi görevler icra 

etmiştir (Haber7, 2018). Alparslan Türkeş’in vefatı ile 1997’de yapılan MHP 5. Olağanüstü 
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Kongresi’nin ardından Genel başkanlık görevine seçilmiştir. 18 Mart 2018 tarihinde yapılan 

MHP Olağan Büyük Kongresinde tekrardan Genel başkanlığı görevine getirilen Devlet Bahçeli, 

halen bu görevini ifa etmektedir. 

 

15. 1969-2019 ARASI GENEL SEÇİMLERİNDE “MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ” 

15.1. 1969 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

1969 yılı Türkiye Genel Seçimi, TBMM 14. Dönem milletvekillerini belirlemek için 12 

Ekim tarihinde yapılmıştır. 1969 milletvekili genel seçimine dâhil olan Milliyetçi Hareket 

Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 15.1. 12 Ekim 1969 Genel Seçim Sonuçlar 

Seçime Katılan Partiler Seçilen Milletvekilleri Oy Oranı(%) 

Adalet Partisi 256 46,55 

Cumhuriyet Halk Partisi 143 27,37 

Güven Partisi 15 6,58 

Bağımsızlar 13 5,62 

Millet Partisi 6 3,23 

Milliyetçi Hareket Partisi 1 3,02 

Birlik Partisi 8 2,80 

Türkiye İşçi Partisi 2 2,68 

Yeni Türkiye Partisi 6 2,18 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 14) 

 

Bu tabloya göre AP seçimlerden birinci parti olarak çıkmış ve 256 milletvekili 

çıkartmıştır. CHP 143, GP 15, Bağımsız 13, MP 6, BP 8, TİP 2, YTP 6 milletvekili ile 

parlamentoya girmeyi başarmıştır. Sekiz siyasi partinin parlamentoya girmiş olması, Türk 

demokrasisinin gelişmesi açısından çok önemlidir. Alparslan Türkeş, Adana kongresinde adını 
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değiştirdiği Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin yerine, yeni ismi Milliyetçi Hareket Partisi 

ile parlamentoya milletvekili olarak ilk kez ayak basmıştır. 

MHP, 1969 Genel Seçimlerinde, “Memleket ve dünya hadiseleri” adında bir seçim 

beyannamesi hazırlamıştır. Seçimin Millet ve Devletin, hayat ve kaderinde önemli bir gün 

olduğu söylemiştir. Memleket hadiseleri kısmında ise Adalet Partisi’nin dört yıllık iktidarını 

eleştirmiştir. Temel inançlar kısmında, Türkiye’nin ve Türk milletinin birliği, bütünlüğü saadet 

selameti, her türlü düşüncenin üstünde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bölücü, ayırıcı, nifak 

tohumu sokanlara ve her türlü yıkıcı davranışlara karşıdır. Demokratik yönetimden hiç bir 

zaman taviz verilmeyecektir. Zaptiye devleti değil, gülen ve halkın yüzünü güldüren bir hizmet 

ve refah devleti kurulacaktır. Köyde ve şehirde, her ailenin, güzel, sağlam, sıhhi bir eve sahip 

kılınması değişmez amaçları olduğunu belirtmiştir. Milletin tümüne parasız sağlık hizmetleri, 

tedavi ve ilaç teminini devlet ödeyecektir. Kurulacak Sosyal İşler bakanlığı aracılığı ile halkın 

hepsini sigorta altına alıp kadınlar 55, erkekleri ise 66 yaşında emekli olacaktır. Türkiye’nin 

belkemiği olan orta sınıf korunacaktır.  

 

15.2. 1973 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

1973 yılı Türkiye Genel Seçimi, TBMM 15. Dönem milletvekillerini belirlemek için 14 

Ekim tarihinde yapılmıştır (Arslan, 2017). 1973 milletvekili genel seçimine dâhil olan 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 15.2. 14 Ekim 1973 Genel Seçim Sonuçları 

Seçime Katılan Partiler Seçilen Milletvekilleri Oy Oranı(%) 

Cumhuriyet Halk Partisi 185 33,30 

Adalet Partisi 149 29,82 

Demokratik Parti 45 11,89 

Milli Selamet Partisi 48 11,80 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 13 5,26 

Milliyetçi Hareket Partisi 3 3,38 

Bağımsızlar 6 2,75 

Türkiye Birlik Partisi 1 1,10 

Millet Partisi 0 0,70 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 15) 
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1973 genel seçimlerinin, 12 Mart Askeri Darbeden sonra yapılan ilk genel seçim olması 

bakımından siyasi ve toplumsal hayatımızda (Arslan, Çağlayandereli, & Arslan, 2015: 141) ayrı 

bir önemi vardır. Sonuçlara baktığımızda, CHP seçimde birinci olarak çıksa da hükümet 

güvenoyu alabilecek sayıda milletvekili çıkaramamıştır. Sonuçlara göre sağ tabanlı seçmenlerin 

oylarının bölünmesi sonucunda birden fazla parti meclise girmiştir. Süleyman Demirel 

başkanlığında AP, MSP, MHP ve CGP birinci Milliyetçi Cephe hükümetini kurmuştur. İki 

bakanlık ise MHP’ye verilmiştir.  

MHP seçime “Kızıl Eşkıyayı MHP Ezer” sloganıyla katılmıştır. Kızıl eşkıyadan kasıt, 

Sovyetlerin teşvik ettiği sol görüşlü hareketlerdi (Yenişafak, 2018). Türkeş, millî kalkınmada 

millî emeğin, teşebbüs ve sermayenin seferber olması gerekliliğinden bahsetmiştir (Gülbay, 

2017: 114). Gençlik konusunda, milli bir dava olarak ele almış, gençlerin köy kalkınmasında, 

fiilen ve bedenen görev alması gerektiğini belirtmiştir. Yürütme organının dinamik ve güçlü 

olmasının gerekli olduğunu söylemiş ve başkanlık sistemini savunmuştur.  

  

15.3. 1977 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

1977 yılı Türkiye Genel Seçimi, TBMM 16. Dönem milletvekillerini belirlemek için 5 

Haziran tarihinde yapılmıştır. 1973 milletvekili genel seçimine dâhil olan Milliyetçi Hareket 

Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 15.3. 5 Haziran 1977 Genel Seçim Sonuçları. 

Seçime Katılan Partiler Seçilen Milletvekilleri Oy Oranı(%) 

Cumhuriyet Halk Partisi 213 41,4 

Adalet Partisi 189 36,9 

Milli Selamet Partisi 24 8,6 

Milliyetçi Hareket Partisi 16 6,4 

Bağımsızlar 4 2,5 

Cumhuriyetçi Güven Partisi 3 1,9 

Demokratik Parti 1 1,8 

Türkiye Birlik Partisi 0 0,4 

Türkiye İşçi Partisi 0 0,1 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 16) 
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CHP, 1977 Genel seçimlerinde, bir önceki seçime göre milletvekili sayısını artırdığı 

halde hükümet kuracak sayıya ulaşamamıştır. Diğer seçime göre de seçime katılım sayısı 

artmıştır. MHP 1977 genel seçimlerinde, 1969 ve 1973 genel seçim sonuçlarına göre oylarını 

artırmıştır. Seçimlerden sonra Süleyman Demirel tarafından, AP-MSP-MHP’den oluşan ikinci 

Milliyetçi Cephe hükümeti kurulmuştur. MHP’den dört bakan kabineye girmiştir.  

5 Haziran genel seçimlerinde MHP’nin kullandığı sloganlar şöyledir; “Güçlü devlet, 

zengin millet”, “Kurtuluş Türkeş’te”, “Komşusu açken, tok yatan bizden değil”, “Kardeşlik, 

sevgi ve beraberlik içinde kalkınma”. Bankaların ve sigortaların devletleştirileceği, çalışanlara 

çeşitli hakların sağlanacağı ve Anayasa’nın değiştirileceğinden bahsetmiştir. Türkeş, köylüyü 

kalkınmanın ana kaynağı olarak görmektedir (Gülbay, 2017:187-190).  

 

15.4. 1995 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

1995 yılı Türkiye Genel Seçimlerinde, TBMM 20. Dönem milletvekillerini belirlemek 

için, 24 Aralık tarihinde 79 ilde sandığa gidilmiştir. 1995 milletvekili genel seçimine dâhil olan 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 15.4.  24 Aralık 1995 Genel Seçim Sonuçları. 

Seçime Katılan Partiler Seçilen Milletvekilleri Oy Oranı(%) 

Refah Partisi 158 21,38 

Anavatan Partisi 132 19,65 

Doğru Yol Partisi 135 19,18 

Demokratik Sol Partisi 76 14,64 

Cumhuriyet Halk Partisi 49 10,71 

Milliyetçi Hareket Partisi 0 8,18 

Halkın Demokrasi Partisi 0 4,17 

Bağımsızlar 0 0,48 

Yeni Demokrasi Hareketi 0 0,48 

Millet Partisi 0 0,45 

Yeniden Doğuş Partisi 0 0,34 

İşçi Partisi 0 0,22 

Yeni Parti 0 0,13 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 20) 
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1983 Genel Seçimlerden itibaren kullanılan % 10’luk baraj sistemi, 1995 Genel 

Seçimlerinde de uygulanmış ve on iki siyasi partiden sadece beş parti barajı geçerek 

parlamentoya girebilmeyi başarmıştır. Seçimle ilgili diğer değişiklik ise oy verme yaşı alt sınırı 

olarak 18 yaş belirlenmiş; ayrıca milletvekili sayısı da 1987 yılından sonra ilk kez artışa 

götürülerek 450’den 550’ye yükseltilmiştir (Yiğit, 2018: 36). 

Seçim sonucunda birinci parti olarak, Refah Partisi meclise girmiştir, fakat hükümet 

kuracak çoğunluğu bulamamıştır. Refah Partisi, Anavatanla koalisyon kurmak istese de 

olmamıştır. Anavatan-DYP koalisyonu kurulmuştur. Bu koalisyon da fazla sürmedi. Ardından 

Refah Partisi-DYP koalisyonu kurulmuştur. 24 Aralık’ta yapılan seçimler diğerlerine göre çok 

önemli seçimdir. Nedeni ise: 1980 darbesinde kapanan partiler tekrar açılarak seçime katılma 

hakkı kazanmışlardır. Bunlardan biriside MHP’dir. Milliyetçi Hareket Partisi kapanmasından 

sonra, 1983 yılında Muhafazakâr Parti, 1985’de Milliyetçi Çalışma Partisi, 1993’de olağanüstü 

kongreyle MHP olarak adını değiştirmiş ve seçimde yeni adıyla katılmıştır.  

Bu seçimlerde MHP baraj altında kalarak parlamentoya girememiştir. Baraj altı 

kalmasını şu şekilde yorumlayabiliriz: Birincisi, Anadolu’da bulunan sağ muhafazakâr çizgiye 

kayan seçmenine cevap veremeyişi (Karlı, 2009: 234). İkincisi ise MHP den ayrılıp BBP 

partisini kuran Eski Ülkü Ocakları başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının Anavatan 

Partisi’nin listeleriyle seçime girmesidir. 

MHP 24 Aralık 1995 Genel Seçim Beyannamesinde, “MHP Büyük Hedeflerin 

Partisidir”, “MHP Türkiye'yi Harekete Geçirecek Parti'dir” sloganlarıyla seçime girmiştir. 

Sosyal adaleti ilkesini Türk toplumunun bütün hücrelerine nüfuz ettirmeyi taahhüt etmektedir. 

Yani fakiri, zengini, işçisi, işvereni, esnafı, köylüsü, memuru ile sosyal adalet ilkesinin 

uygulanması için gerekli yönetim kurulacaktır. MHP’nin 1960’dan beri ortaya koyduğu Tarım, 

hayvancılık ve ormancılığın geliştirmek amacıyla, “Tarım kentleri” modeline geçileceğine de, 

seçim vaatlerinde yer vermiştir. Siyasette yeniden yapılanmaya gideceklerini belirtmiştir. Bu 

yapılanma, halkın siyasete ve yönetime en geniş biçimde katılımı sağlanacak, referandum yolu 

açılacak, dürüst politikacı anlayışı hâkim kılınacak, anayasa değiştirilecek, adil bir hukuk 

sistemi kurulacak, kamu idaresi yeniden düzenlenecek, terörle en etkili mücadele yapılacak, 

ekonomide yeniden yapılanmaya (MHP, 1995: 5-7) gidilecek. 
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15.5. 1999 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

1999 yılı Türkiye Genel Seçimlerinde, TBMM 21. Dönem milletvekillerini belirlemek 

için 18 Nisan tarihinde, 80 ilde sandığa gidilmiştir. 1999 milletvekili genel seçimine dâhil olan 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

Tablo 15.5. 18 Nisan 1999 Genel Seçim Sonuçları. 

Seçime Katılan Partiler Seçilen Milletvekilleri Oy Oranı(%) 

Demokratik Sol Partisi 136 22,19 

Milliyetçi Hareket Partisi 129 17,98 

Fazilet Partisi 111 15,41 

Anavatan Partisi 86 13,22 

Doğru Yol Partisi 85 12,01 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 21). 

1995 genel seçimlerinde kullanılan % 10 d’Hondt seçim baraj sistemi, 18 Nisan 1999 

genel seçimlerinde de uygulanmıştır. Sonuçlara baktığımızda, beş siyasi parti barajı geçse de 

hükümet kuracak çoğunluk bulunamamıştır. 1999 genel seçimlerinde ilk kez, genel ve yerel 

seçimleri bir arada yapılmıştır. 1995 genel seçimlerinde baraj altında kalan MHP, yeni lideri 

Devlet Bahçeli’yle girdiği ilk seçimde oylarını artırmış ve ikinci parti olarak parlamentoya 

girmiştir. MHP’deki bu yükseliş şöyle yorumlanabilir: Kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 

vefatı, APO’nun yakalanması ve Devlet Bahçeli’nin, MHP’nin yeni konumunu tüm toplumu 

kucaklamayı amaçlayan bir kitle partisinin doğal yeri olan ‘merkez’ olarak belirlemiş olmasıdır 

(Karlı, 2009: 242). Seçimlerin sonucunda DSP, MHP ve Anavatan Partisiyle üçlü bir koalisyon 

kurulmuştur. 

18 Nisan 1999 genel seçimlerinde MHP, “Lider Türkiye’ye doğru” ismiyle seçim 

beyannamesini hazırlamıştır. Serbest bir ekonomiyi, yargının bağımsızlığını, savunmuştur.  

Yolsuzlukla mücadele kurulu oluşturulacak ve bu çerçevesinde sosyal ahlak yasası 

çıkartılacaktır. Terörle mücadeleyi milli bir politika olarak ele alınacak. Tarım- sanayi 

bütünleşmesini sağlamak amacıyla “üretici birlikler” oluşturularak, “sözleşmeli çiftçilik” 

sistemi kurulacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın toplumdaki önemi dikkate alınarak, “Esnaf ve 

Sanatkârlar Bakanlığı” kurulacaktır. Temel eğitimi, anasınıfını dâhil ederek eğitim süresi 9 yıla 

çıkartılacaktır. Eğitim iki kademeli olacak; birinci kademe 4 yıl ve ikinci kademesi 5 yıl 
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olacaktır. Sonra ise zorunlu eğitim 12 yıla çıkartılacaktır. Yoksul öğrencilerin kitap, defter, 

kalem, giyim gibi gerekli eşyaları devlet tarafından karşılanacaktır. İşsiz kalanlara “İşsizlik 

sigorta primi” başlatılacaktır (MHP, 199: 42-71).  

 

15.6. 2002 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

2002 yılı Türkiye Genel Seçimi, TBMM 22. Dönem milletvekillerini belirlemek için 3 

Kasım tarihinde, Türkiye genelinde yapılan erken seçimdir. 2002 milletvekili genel seçimine 

dâhil olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 15.6. 3 Kasım 2002 Genel Seçim Sonuçları. 

Partiler Kazanılan Milletvekilleri Alınan Oy 

Adalet ve Kalkınma Partisi 363 34,28 

Cumhuriyet Halk Partisi 178 19,39 

Doğru Yol Partisi 0 9,54 

Milliyetçi Hareket Partisi 0 8,36 

Bağımsızlar 9 0,13 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 22) 

Bu seçimlerde, Türk siyasi hayatında ilk kez gerçekleşen bir olay yaşanmıştır. 1999 

genel seçimlerinde meclise giren siyasi partilerden neredeyse tamamı, 3 Kasım 2002 erken 

genel seçimlerinde baraj altı kalarak meclise girememiştir. Seçime katıların 18 partiden sadece 

Ak Parti ve CHP meclise girmiş ve ülke, kırk iki yıl aradan sonra ilk kez iki partili bir meclise 

kavuşmuştur (Gökçe, Akgün & Karaçor, 2002: 1). 1999 genel seçimlerinde hükümet ortağı olan 

MHP ise baraj altı kalarak meclise girememiştir. Türkiye’yi 3 Kasım genel seçimlere taşıyan 

süreçlerden biri, ekonomik krizin devam etmesi, Başbakan Bülent Ecevit’in rahatsızlığı ve 

ANAP’ın koalisyondan çekilme isteğidir. Bütün bu gelişmelerle birlikte, MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli’nin, seçim tarihini 3 Kasım olarak belirtmesiyle seçim süreci somut olarak 

başlamıştır. 

MHP 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, “Türkiye’nin onurlu geleceği” ve “MHP önce 

Türkiye” ismiyle seçim beyannamesini hazırlamıştır.  Bu beyannamede, 11 maddeyle 

hedeflerini açıklamışlardır. Her alanda adaletin hâkim kılındığı siyaset ve hukuki bir düzenin 



2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 Mayıs 2019, Mersin 

 
331 

oluşturulacağı, ekonominin yeniden yapılandırılıp yatırımların artırılacağı, insanın onur ve 

haysiyetine yakışır sosyal düzenin kurulacağı, Türkiye’nin 2023 yılında Lider Ülke olabilmesi 

için gereken her şeyin yapılacağı belirtilmiştir. Türkçenin, Türk Dünyasında kullanılan ve 

anlaşılabilen ortak bir kültür ve bilim dili olması için çaba harcanacak, işsizlik ve yolsuzlukla 

mücadele edilecek, AB hedefinin gerçekleşmesine kararlılık ve milli bakış açısıyla bakılacaktır. 

Bölge ülkeleri ve Türk Devletleri ile en üst seviyede ilişki ve işbirliğinin sağlanacağı, e-

Devlet'in hâkim olduğu, etkin ve verimli çalışan, şeffaf kurum ve kurallardan oluşan akıllı 

Devlet'in tesisi hedeflenmektedir (MHP, 2002: 14-17). 

 

15.7. 2007 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

2007 yılı Türkiye Erken Genel Seçimi; TBMM 23. Dönem milletvekillerini belirlemek 

için 22 Temmuz tarihinde, Türkiye genelinde yapılan seçimdir. 2002 milletvekili genel 

seçimine dâhil olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 15.7. 22 Temmuz 2007 Genel Seçim Sonuçları. 

Partiler Kazanılan Milletvekilliği Alınan Oy 

Adalet ve Kalkınma Partisi 341 46,58 

Cumhuriyet Halk Partisi 112 20,88 

Milliyetçi Hareket Partisi 71 14,27 

Bağımsızlar 26 5,24 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 23) 

 

22 Temmuz’da erken genel seçimin olmasını belirleyen temel etken, 367 krizinden 

dolayı Cumhurbaşkanı seçilemeyen Cumhurbaşkanlığı seçimidir.  2007 erken genel seçimleri, 

14 siyasi parti katılmış, sadece 3 siyasi parti ve 26 bağımsız milletvekili barajı geçerek meclise 

girmişlerdir. 2002 erken genel seçimlerde baraj altı kalan MHP, 2007 erken genel seçimlerde 

oylarını artırarak meclise girmiştir. 

MHP “Milli Duruş ve Kararlılık Belgesi” adında bir seçim beyannamesi hazırlamıştır. 

Beyannamede; işsizlik ve yolsuzlukla mücadele için milli seferberlik başlatılacağı, bakanlık 

sayısının 21 düşürüleceği vurgulanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı kurulacağı, asgari ücretin 

vergi dışı bırakılacağı, yoksul kesimin vergi yükünün azaltılacağı, işsiz ailelere her ay 200 YTL 
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yardım edileceği belirtilir. MHP'nin eğitim konusunda ise üniversite giriş sınavını (ÖSS) 

kaldıracağını ifade etmiştir. İlaveten toplumsal onarım ve dönüşüm sürecinde devlet ve yönetim 

reformu, üreten ekonomi programı, yolsuzlukla mücadele projesi, işsizlikle mücadele projesi, 

toplumsal ahlak ve kalitenin tesisi gibi vaatler sıralanmıştır (Haber7, 2007).  

 

15.8. 2011 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

2011 yılı Türkiye Genel Seçimi; TBMM 24. Dönem milletvekillerini belirlemek için 12 

Haziran tarihinde, Türkiye genelinde yapılan seçimdir. Türk siyasi tarihinde 34 yıldan sonra, 

“erken” yapılmayan ilk genel seçimidir. 2011 milletvekili genel seçimine dâhil olan Milliyetçi 

Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 15.8. 12 Haziran 2011 Genel Seçim Sonuçları. 

Partiler Kazanılan Milletvekilliği Alınan Oy 

Adalet ve Kalkınma Partisi 327 49,83 

Cumhuriyet Halk Partisi 135 25,98 

Milliyetçi Hareket Partisi 53 13,01 

Bağımsızlar 35 6,57 

Kaynak: (TÜİK, 2012: 24) 

 

12 Haziran genel seçimlerine on beş siyasi parti katılmış, bunlardan üçü barajı geçerek 

meclise girmiştir. MHP aldığı % 13 oy oranı ile elli üç milletvekili çıkarmıştır. 2011 genel 

seçimine gidilirken Türkiye’nin siyasi ortamında öne çıkan konular arasında; 21 Ekim 2007 

tarihli Anayasa değişikliği için yapılan halkoylaması, 14 Mart 2008 tarihinde Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından “laikliğe aykırı fiillerin odağı 

haline geldiği” iddiasıyla AK Parti’ye kapatma davası açılması ve 12 Eylül 2010 tarihli 

halkoylaması sayılabilir (Ateş, 2013: 110). 

MHP’nin 2011 genel seçim beyannamesinde temel vurgu ekonomi olmuştur. Bu 

konular arasında ekonomide dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, yıllık yüzde 7 

büyüme, 14 bin dolarlık kişi başı milli gelir, 200 milyar dolarlık ihracat, yılda 700 bin kişiye iş 

imkânı sağlamak (Öztamur, 2012: 52), bağımsız ve Millî bir `Üreten Ekonomi Programı` 
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uygulamaya koymak, enflasyon, dört yılda yüzde 5`in altına kalıcı bir biçimde indirmek gibi 

hedefler dikkat çekmektedir. Ayrıca muhtaç durumdaki ailelere temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri birer “Hilal Kart” dağıtılacak, aileler ikamet ettiği mahalledeki esnafı da 

desteklemek üzere bu kartlarla alışveriş yapılabileceklerdir (Milliyet, 2011). 

 

15.9 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

2015 yılı Türkiye Genel Seçimi; TBMM 25. Dönem milletvekillerini belirlemek için, 7 

Haziran tarihinde, Türkiye genelinde yapılan seçimdir.  2015 milletvekili genel seçimine dâhil 

olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili sayıları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 15.9. 7 Haziran 2015 Genel Seçim Sonuçları. 

Seçime Katılan Partiler Kazanılan Milletvekilliği Alınan Oy 

Adalet ve Kalkınma Partisi 258 40,87 

Cumhuriyet Halk Partisi 132 24,95 

Milliyetçi Hareket Partisi 80 16,29 

Halkların Demokratik Partisi 80 13,12 

Kaynak:http://rapory.tuik.gov.tr/05-12-2018-18:21:33-14266657291082772288465594141.pdf 

adresindeki veriler temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

7 Haziran genel seçimlerinde yarışan yirmi siyasi partiden sadece dördü meclise 

girmiştir. Ak Parti birinci parti olarak Meclise girse de, hükümet kurabilecek çoğunluğu elde 

edememiştir. MHP ise 2007 genel seçimlerine göre hem oylarını, hem de milletvekili sayısını 

artırarak üçüncü parti olarak meclise girmiştir. 7 Haziran 2015 genel seçimine gidilirken 

Türkiye’nin siyasi ortamından bahsetmek gerekirse: Önemli olaylar arasında Taksim Gezi 

Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları, sözde çözüm süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

sayılabilir. 

MHP 7 Haziran 2015 seçimine, “Bizimle Yürü Türkiye” başlıklı beyannamesi ile 

girmiştir. Seçim beyannamesinde; ekonomi ve sosyal politikalar, yolsuzluk, adaletsizlik, 

güvenlik, terörle mücadele gibi konulara atıf yapılır. MHP’nin orta vadeli hedefi, Türkiye’nin 

http://rapory.tuik.gov.tr/05-12-2018-18:21:33-14266657291082772288465594141.pdf
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bölgesel bir güç haline getirilmesi, daha sonra ise uzun vadede Türkiye’nin küresel bir güç ve 

lider ülke olmasıdır (Altunoğlu, 2015: 11). 

 

15.10. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde “Milliyetçi Hareket Partisi” 

2015 yılı Kasım ayı Türkiye Genel Seçimi; TBMM 26. Dönem milletvekillerini 

belirlemek için 1 Kasım tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimdir. 2015 milletvekili 

genel seçimine dâhil olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı ve seçilen milletvekili 

sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 15.10. 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları. 

Partiler Kazanılan Milletvekilliği Alınan Oy 

Adalet ve Kalkınma Partisi 317 49,50 

Cumhuriyet Halk Partisi 134 25,32 

Milliyetçi Hareket Partisi 40 11,90 

Halkların Demokratik Partisi 59 10,76 

Kaynak: http://rapory.tuik.gov.tr/05-12-2018-18:21:33-14266657291082772288465594141.pdf 

adresindeki veriler temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

7 Haziran 2015 seçimleri neticesinde bir hükümet kurulamadığından, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan Anayasa’da belirten hükümleri uygulayarak erken seçim sürecini 

başlatmıştır. 1 Kasım erken genel seçimlerine on altı siyasi parti girmiş, dört siyasi parti barajı 

aşmıştır. MHP % 11,90 oy oranı ile 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde üçüncü siyasi parti 

olmasına karşın, kırk milletvekili ile en az temsil edilen siyasi parti olmuştur. MHP “Huzurlu 

ve Güvenli gelecek” seçim beyannamesi hazırlamıştır. MHP’nin 7 Haziran seçim vaatleri ile 1 

Kasım seçim vaatleri arasında hiçbir farklılık yoktur. 

 

GENEL DEĞERLENDİRM VE SONUÇ 

Bu çalışmada, Çukurova’nın mümbit topraklarında doğmuş bir siyasi parti olarak 

tanımlanabilen Milliyetçi Hareket Partisi, sosyolojik boyutları ile incelenmiştir. Araştırmanın 

http://rapory.tuik.gov.tr/05-12-2018-18:21:33-14266657291082772288465594141.pdf
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önemi öncelikle, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, kurulduğu günden itibaren hemen her dönemde, 

Türkiye'nin “Kilit” siyasi partisi olmasında yatar. Dolayısıyla Türkiye üzerinde siyasi hesap 

yapanlar, Milliyetçi Hareket Partisi gerçeğini hesaba katmadıkları müddetçe, çabalarının 

sonuçsuz kalacağını çok iyi bilmektedirler. Bir bakıma Milliyetçi Hareket Partisi, Türk 

toplumunun ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin çimentosu ve sigortası olmuştur. Türkiye’nin 

değişim sürecinde aktif roller üstlenmiş ve ülkenin toplumsal-siyasal hayatında belirleyici rol 

oynamıştır. 

Bunun da ötesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin en büyük davasının, Türk-İslam birliği 

ülküsü olması sebebiyle, yalnızca Türk toplumunun değil, başta Türkiye ve Türk-İslam 

ülkelerinin de bulunduğu coğrafya açısından da ayrı bir anlam ve önem arz eder. Üstlendiği 

tarihsel ve toplumsal misyonları da dikkate alındığında, Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik 

bir araştırmanın sosyolojik değeri daha bir anlaşılır hale gelecektir. Özellikle Milliyetçi Hareket 

Partisi bünyesinde Parlamento’da görev alan milletvekillerine yönelik özgün bir çalışma 

olmaması, konumuzu daha da ayrı bir önemli kılmaktadır. Konu çok geniş kapsamlı olduğu için 

MHP milletvekillerine yönelik sosyolojik analizleri bir diğer çalışmaya bırakıldı. Araştırmada, 

bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk siyasal 

hayatındaki konumu, ülkede söz sahibi olan siyasi elitleri, bunun en büyük bileşenleri olan 

Milliyetçi Hareket Parti milletvekilleri sosyolojik faktörler temel alınarak analiz yapıldı. 
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Elektro Ergitme Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş PE-RT Plastik Borular için Uygun 

Birleştirme Sıcaklıklarının Analizi 
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Tuncay ŞİMŞEK2 

 

Özet 

 

Yapılan çalışmanın amacı, akışkanların transferinde daha güvenilir bir hat oluşturmak ve 

oluşabilecek kaçak ve sızıntılara karşı riskleri azaltmak için hangi sıcaklıklarda birleştirme 

işlemlerinin gerçekleştirilmesinin tespit edilerek sahadaki uygulayıcılarla paylaşılmasıdır. 

Çalışma kapsamında birleştirilen numuneler üzerinde yapılan testlerden elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde; PE borular üzerinde yapılan test sonuçlarının çok az bir fark ile PE-RT 

malzemelerin birleştirilmesinde elde edilen test sonuçları ile örtüştüğü tespit edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: PE, PE-RT, Elektro ergitme, Birleştirme işlemi, Transfer 

 

 

Analysis of the appropriate bonding temperatures for PE-RT plastic pipes joined with 

electrofusion welding method 

Abstract 

 

The purpose of the study is to create a more reliable line in the transfer of fluids and to share 

with practitioners in the field for the realization of the joining processes at the appropriate 

temperatures in order to reduce the risks against leakage and leakage which may occur. When 

the results obtained from the tests performed on the samples joined in the study were evaluated; 

it has been determined that the test results on PE pipes overlap with the test results obtained by 

joined PE-RT materials with a very small difference. 
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1. GİRİŞ 

 

Deprem kuşağında yer alan ve çok sık jeolojik hareketliliğin yaşandığı ülkelerde plastik boru 

transfer hatları özellikle gaz ve yakıt transferinde kullanılan hatlar her zaman endişe yaratmıştır. 

Jeolojik haraketliliğin dışında doğru parametrelerle birleştirilmemiş olan hatlarda yılın değişik 

dönemlerinde yani farklı sıcaklıkların söz konusu olduğu durumlarda oluşan problemlerden 

dolayı onarım veya kurulum gerektirebilir. Farklı sıcaklıkların PE boruların birleştirme kalitesi 

üzerinde tespit edilmiş önemli ektisinin olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur.  

 

PE (Polietilen), PE-RT (Yükseltilmiş Isı Dirençli Polietilen) plastik boruların yanı sıra aynı 

veya benzer özellikteki işler için kullanılan plastik boruların birçok çeşidi benzer işler için 

kullanılmaktadır. Su, petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz, kimyasal maddeler vb. maddelerin 

transfer hatlarının kurulum ve onarımlarında güvenirlikleri birleştirme parametrelerinin doğru 

seçilmesi ile önemli bir kullanım ömrüne sahip olmakta iken doğru seçilmeyen parametrelerin 

kullanımı hat ömrünü önemli biçimde düşürmekte ve çok kötü sonuçlarla karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Plastik boruların transfer ettikleri maddelere ve taşıdıkları maddenin 

sıcaklığına bağlı olarak kullanım ömürleri değişim göstermektedir (Schramm, 2006). 

 

Bu parametrelerden en önemlilerinden biri kurulum veya onarım işlemlerinin yapıldığı ortam 

sıcaklığıdır ve bu konu her tür plastik malzemeler için araştırılmaya muhtaç bir durumdur. 

Transfer hatlarına toprak katmanlarında meydana gelen yeryüzü hareketlerinin sebep olduğu 

esneme, bükülme, burulma, çarpılma vb. olumsuzlukların oluşturduğu tahribatlar hat 

güvenirlikleri üzerinde büyük hasarlara sebep olabilmektedir. Günümüzde PE-RT yükseltilmiş 

ısı dirençli polietilen plastik borular tek veya katmanlı olarak üretilirler (Şekil 1). Her iki türdeki 

PE-RT plastik borular için ideal birleştirme yönteminin elektro ergitme kaynağı olduğu ve en 

iyi birleştirme performansına sahip olan yöntem olduğu bu ve önceki çalışmalarımızda 

yaptığımız test ve gözlemlerle ortaya çıkmıştır. Plastik boruların birleştirilmesine yönelik bir 

değerlendirme yapıldığında genel olarak iki yöntem göze çarpmaktadır. Bu yöntemler; sıcak 

elaman alın kaynağı ve elektro ergitme kaynağıdır.  
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Şekil 1. Katmanlı PE-RT plastik boru 

 

PE-RT Plastik boru birleştirme işlemlerinde, son yıllarda Elektro Ergitme Kaynağının yoğun 

bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Plastik boru birleştirme işlemlerinde, işleminin yapıldığı 

ortam sıcaklığı kaynak kalitesi üzerinde çok etkin bir parametredir ve kaynak performansını 

direkt olarak etkilemektedir. Birleştirme ortamı aşırı sıcak veya soğuk, nem, toz, yağış ve 

benzeri olumsuz çevre şartlarından korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır (Bowman, 

1997), (Akkurt, 2013), (Fujijake ve Fukumura 1997)  Çünkü bu gibi olumsuz etkiler, kaynak 

elamanlarının ve kaynak bölgesinde düzensiz ısınmaya neden olabilir. Bunun sonucunda 

hedeflenen kaynak kalitesine ulaşılması mümkün olmaz. Bu yöntemle birleştirilecek olan 

malzemelerin aynı tür, aynı basınç ve aynı et kalınlığında olması kaynak kalitesini belirleyen 

önemli unsurlardır. PE-RT plastik boru ve bağlantıları radyatör ısıtma sistemleri, kullanım 

suyu, radyant ısıtma ve soğutma sistemleri, basınçlı hava, endüstriyel tesisler, duvardan ısıtma, 

soğuk su, kimyasal maddeler, petrol ürünleri, jeo termal enerji vb. birçok yerde PE-RT borular 

kullanılmaktadır (Schramm, 2006). 

 

PE-RT Plastik Boruların Başlıca Özellikleri;  

 

a) Düşük ısıl genleşme 

Plastik borularda ileri derecede meydana gelen ısıl genleşme, pert/al/pe-rt boruları mükemmel 

bir şekilde birleştiren yapışkan tabakalar sayesinde çok katmanlı borularda minimum 

seviyededir.  

 

b) Kolay kurulum 
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Boruyu tüm baskı bağlantı ve sıkıştırmalı bağlantı parçaları ile monte etmek için gerçekten çok 

az işlem gereklidir ve herhangi bir kaynak, diş açma veya yapıştırma işlemi 

gerektirmemektedir. Boruyu kesmek, kalibre etmek ve rakora sokmak yeterli olacaktır. 

 

c) Bükmesi kolay ve stabil biçim 

Zorlamaya gerek kalmadan el ile kolayca bükülebilir, kesiti sabit tutarak küçük yarı çaplarda 

bükülmelere olanak sağlar ve istenen pozisyonda kalır, yani “hafıza etkisi” yoktur. 

 

d)  İçme suyu için onay alması 

6 nisan 2004 tarih, 174 sayılı sağlık bakanlığı kararnamesinde (insan kullanımına yönelik 

suların toplanması, işlenmesi, temini ve dağıtımına yönelik sabit tesislerde kullanılabilecek 

malzeme ve nesneler ile ilgili yönetmelik) öngörülenlere cevap verir niteliktedir. doğal olarak 

bu uygunluk, del dvgw-w534 yönetmeliklerine göre diğer Avrupa ülkeleri için de geçerlidir ve 

w270 içme suyu ile kullanılması için ktw taleplerine uygundur. 

 

e) Mutlak oksijen geçirmezliği 

Tüm boru boyunca kenarları kaynaklanmış iç alüminyum tabaka sayesinde oksijen, su buharı 

ve diğer gazlı moleküllerinin geçişi tamamen ve mutlak biçimde engellenmiştir. Bu 

geçirimsizlik, koku iletimini de engellediği gibi zaman içinde sistemin komponentlerine zarar 

verebilecek çökeltiler, kirlilik ve korozyonu da engellemektedir.  

 

f) Yaşlanmaya karşı dayanıklılık 

Çok katmanlı borular için sertifikasyon veren Avrupa’nın en bürük sertifikasyon kurumu dvgw 

tarafından yapılan testler comisa çok katmanlı borularının, devamlı sıcak ve soğuk su 

kullanımında 50 yıldan fazla kullanım süresince yaşlanma testlerini geçtiğini göstermektedir; 

plastik ve alüminyum kombinasyonu sistemi dayanıklı ve güvenilir kılmaktadır. 

 

g) Korozyona karşı dayanıklılık 

İleri derecede pürüssüz ve su ile hiç bir noktada sürtünmeyen yüzeyi sayesinde, iç katman 

üzerine genel olarak suyun içinde bulunan unsurlar tutunamamakta ve böylece daha sonra 

korozyona neden olabilecek kabuklanmaların oluşması engellenmektedir. 

 

Bu çalışmada ülkemizde sıcak su ve doğal sıcak su transferinde yaygınlaşan kullanımı ile PE-

RT borular birleştirme (kaynak) yöntemlerinden Elektro Ergitme Kaynağı ile birleştirilmiştir. -
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25 oC' den + 60 oC' ye kadar değişen sıcaklıklarda birleştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen birleştirmelerden oluşturulan numunelere TS ISO 13953 standardına göre farklı testler 

uygulanmıştır. Testin özelliğine göre 4 ile 8 arasında numuneye uygulanmış testlerden elde 

edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Yapılan çalışmada polietilen PE_RT plastik boru kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin 

özellikleri Tablo 1’de, plastik boruların birleştirmesinde kullanılan işlem parametreleri ve 

kaynak makinasının özellikleri ise Tablo 2’de verilmiştir. Yapılan her test 23 °C oda 

sıcaklığında, çekme ve sıyırarak ayırma testleri 25 mm/dak' lık ve 100mm/dak' lık sabit 

hızlarda, testin özelliğine göre 4 ile 8 arasında değişen sayıda numunelere uygulanmıştır, elde 

edilen sayısal sonuçlar bütünü temsil edecek şekilde değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 1. PE-RT100 plastik boruların genel özellikleri 

Fiziksel Özellikler Isısal Özellikler 
 

Yoğunluk (g/cm3) 
0,959 

Özgül Isı (j/gC) 
1,9 

Viskozite Sayısı (cmVg) 
360 

Vicat Yumuşama Sıcaklığı (°C) 
128 

Eriyik Akış Hızı (190 °C /5kg) 

(g/10 dak) 
0,2 - 0,60 

Termal Kararlılık (dak.) 
>20 

Mekanik Özellikler Renk vb özellikler 

Akma Mukavemeti (MPa) 
>22 

Karbon Siyahı Muhtevası (%) 
2 - 2,5 

Akmadaki Uzama (%) 
9 

Karbon Siyahı Dağılımı (Grade) 
<3 

Kopmadaki Uzama (%) 
>600 

Yavaş Çatlak İlerlemesi Direnci (4,6 Mpa 80 °C 

Çentikli) (saat) 
>3000 

Çekme Modülü (MPa) 
900 

Doğrusal Genleşme Katsayısı (C"1) 
.18x10"4 

Charpy Darbe Muk. Çentikli 

+23°C (kj /cm2) 
26 Elektriksel Özellikler 
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Charpy Darbe Muk. Çentikli -

20°C (kj /cm2) 
13 

Elektrik Mukavemeti (kV /mm) 
>20 

Elastik Modülü (MPa) 
1100 

Hacim Direnci (m) 
>10'3 

Akmada Gerilme Dayanımı 

(MPa) 
25 

Yüzey Direnci 
>1000'3 

Kopmada Uzama Gerilmesi (%) 
>350 

Bağıl Gerginlik 
2,6 

 

Tablo 2. Birleştirme parametreleri ve kaynak makinesi özellikleri 

Kaynak (Birleştirme) Parametreleri ALD 160 Kaynak Makinesi Özellikleri 

Ön ısıtma sıcaklığı - 
 

TS ISO 12176-1 normlarına uygun 

Isıtıcı elamanın (ütü) sıcaklığı 

max 
- 

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar :  Ø40mm  -  

Ø160mm 

Ön ısıtma basıncı 60 psi 
Kaynaklanabilecek Hammaddeler : Polietilen 

ve Polipropilen 

Birleştirme basıncı 30 psi 
Kaynatabileceği Maksimum et Kalınlığı 

/Basınç Grubu : PN16 

Değiştirme zamanı 10 s Isıtıcı Elektrik Gücü : 230 V - 1500W 

Birleştirme ve soğutma 

zamanı 
36 s Traşlayıcı Elektrik Gücü : 230W - 810W 

Çalışma basıncı 130 bar Elektrik Sistemi : Monofaze 

Ergiyik Akış Hızı 30 ml / dak Toplam Elektrik Sarfiyatı : 2, 3 kW 

T1 - Yanaştırma süresi 30 s Gerekli Olan Jeneratör Gücü : 4kVA 

T2 - Isıtma süresi 140 s 
 

T3 - Soğutma süresi 17 dak. 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Şekil 2’de Elektro ergitme kaynağının birleştirme çevrimleri verilmiştir. Öncelikle ergitme 

oluşum fazı için numuneler ısıtılır, ardından ergiyik havuzu meydana getirilir ve son olarak 

numuneler soğutularak katılaşma-birleşme gerçekleştirilir.  

 

 

Şekil 2. Elektro ergitme kaynağı birleştirme çevrimleri (Electrofusion Installation Procedure 

Manual, 2012) 

 

Yapılan çalışmada, derin dondurucu ve Etüv de birleştirilecek borular hedeflenen sıcaklıklarda 

kademeli artışlarla 5 saat tutulduktan sonra her türlü hazırlığı tamamlanmış kaynak 

makinesinde alın birleştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kaynak makinesinde PE-RT 

borulara ütü temas ettirilmek suretiyle işlem gerçekleştirilmiştir. Birleştirmeler sırasında 

seçilmiş olan parametreler grafik üzerinde gösterilmiştir. ISO 4427, ISO 4437, ISO 8085-2 ve 
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ISO/TR 11647 standartlarına göre birleştirilmiş numunelere uygulanan testler ve sonuçları 

çalışmada özetlenmiştir. 

 

Yapılan her bir test 23 ºC oda sıcaklığında, çekme testleri 5 mm/dak’ lık sabit hızda, TS ISO 

13953 standardına göre ve testin özelliğine göre 4 ile 8 arasında değişen numunelere 

uygulanmıştır. Hasar oluşup oluşmadığına yönelik testlerde ise tüm numuneler tek tek 

değerlendirilmiş ve 25 ºC  - 5 ºC arası sıcaklıklarda hiç birinde olumsuz sonuç alınmamıştır. Bu 

sıcaklıkların dışındaki sıcaklıklarda düşükte olsa standartlarda kabul edilebilir hasarlar 

meydana gelmiştir. 

 

PE ve PE-RT plastik boru hammaddesi normalde %100 orijinal veya kendi geri dönüşüm 

kırıklarının belli bir oranda kullanılması gerekirken hurda plastik karışımı kalsit, talk 

hammaddeye katılarak borunun polimer yapısı bozulmaktadır, buda özellikle kaynak 

proseslerinde (alın kaynak veya elektro ergitme) kaynağın kalitesini etkilemektedir.  

 

Bu sebepten alın kaynak prosedüründe ütü sıcaklığını 220°C’den 230°C’ye çıkartılmış ve 

basınçsız ütüde bekleme süresi de %15 arttırılmıştır. Sonuç olarak dudak yükseklikleri borunun 

hammaddesinin MFR (eriyik akış oranı) değeri ile değişebilir, boru çapları iki tarafta aynı olsa 

bile hammadde saf olmadığında dudak geometrisini (boyutsal ve şekilsel) etkiler.  

 

Bir genelleme yapılacak olursa standartlarla belirlenmiş olan sınır şartları uygulanarak elde 

edilecek kaynak kalitesi çok önemlidir. -25°C ve 60°C sıcaklıklarda başarı yani kaliteli bir 

birleştirme elde edebilmek için kaynak süreleri arttırılıp azaltılarak deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada sıcaklık sınır şartlarında  %100 kaynama yakalanmaya 

çalışılmış fakat her zaman birleştirmeyi etkileyecek faktörler değişeceği için (boru 

hammaddesi, boru ölçüleri ve kaynağı yapan kişinin yeterlikleri) aynı sonucun elde edilmesi 

söz konusu olmayabilir. Standartlarda belirtilmiş olan  %67 kaynamış bölgeyi yakalamak başarı 

olarak kabul edilmektedir.  

 

TS ISO 13953 standardına göre "uygulanan en büyük kuvvet kaydedilir" denmektedir. Yapılan 

çalışmada uygulanan yüz yirmi civarı test sırasında kazanılan tecrübe ile yapılacak diğer bir 

yorum da; her ne kadar kopma kuvvetinin yüksek olması kaynak kalitesinin çok yüksek olduğu 

sonucunu ortaya koymaktaysa da,  aslında önemli olan kuvvetten çok elde edilen uzama 

miktarının yüksek olmasıdır. 
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Standartlar; test sırasında elde edilen en yüksek kuvveti kaydetmektedir. Bu durumda farklı 

ortam sıcaklıklarında birbirine yakın kırılma kuvvetleri göz önüne alınmaya bilir. Çünkü testin 

yapıldığı makinanın kırılma algılaması farklı olmuş biri daha çok uzamış olabilir ve son noktaya 

kadar kuvvet algılamış olabilirken diğer bir testte uzamanın sonlandığını ve kuvvet 

algılamasının erken olduğunu algılayıp yüksek kırılma kuvveti vermiş olabilir. Kısaca bu değer 

çok önemli değildir. Standartlarda da belirtildiği gibi testler sırasında kopma bölgesinde sünme 

(uzama) olmuşsa (standartlarda sünme miktarı ile ilgili bir vurgu yoktur) yani sünme 

gerçekleşmişse yapılan birleştirme başarılı kabul edilmiştir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 

numunelerin çekme-ayırma testleri sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Ortam sıcaklığına bağlı olarak numunelerin çekme-ayırma testleri sonuçları 

Birleştirme Ortam 

Sıcaklığı 

(oC) 

Toplam Birleştirme  

Süresi 

(Saniye) 

Ayrılma 

(%) 

Kaynama 

(%) 

60 oC 200 %0 - %10 %100 - %90 

45 oC 208 %0 - %5 %100 - %95 

25 oC 233 %0 %100 

20 oC 238 %0 %100 

15 oC 244 %0 %100 

10 oC 250 %0 %100 

5 oC 253 %0 %100 

0 oC 258 %0 %100 

- 5 oC 264 %0 %100 

- 10 oC 268 %10 - %15 %90 - %85 

- 15 oC 274 %10 - %20 %90 - %80 

- 20 oC 280 %10 - %25 %90 - %75 

- 25 oC 288 %20 - %40 %80 - %60 

 

Tablodan açık bir şekilde görüleceği gibi -5 oC ile 25 oC sıcaklık aralıklarında yapılan 

birleştirmelerde elde edilen testler değerlendirildiğinde diğer sıcaklıklara oranla daha iyi 

sonuçların alındığı ve çok iyi kaynama (birleştirme) gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. 

Birleştirilmiş numuneler uygulanan ayırma testleri değerlendirildiğinde Tablo 4’de 

standartlarla belirlenmiş olan işlem süreleri ve parametreler uygulanarak elde edilmiş sonuçlar 

verilmiştir. Ayrıca standart doğrultusunda uygulanan çekme testine ait kritik noktalar ve elde 
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edilen çekme grafiği örneği Şekil 3’de, bu grafiklerde elde edilen maksimum ve kopma 

kuvvetleri ise Şekil 4’ de verilmiştir.  

 

Tablo 4. Farklı birleştirme sıcaklığında birleştirme süresine bağlı olarak elde edilen numunelere 

uygulanan ayırma testlerde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 

Birleştirme 

Ortam Sıcaklığı 

(oC) 

Toplam Birleştirme Süresi (T)  

(Standart) + (Uygulayıcı tecrübesi ile  

artırılan yada azaltılan ek süre) 

Test Sonucu 

(Sünme)  

60 oC 
2+120+8+8+16=154  - 20  134 Sn 

Sünme Var 

45 oC 2+120+8+8+16=154 – 20   134 Sn Sünme Var 

25 oC 2+120+8+8+16=154- 10   144 Sn Sünme Var 

20 oC 2+120+8+8+16=154 – 10  144 Sn  Sünme Var 

15 oC 2+120+8+8+16=154 Sünme Var 

10 oC 2+120+8+8+16=154 Sünme Var 

5 oC 2+120+8+8+16=154 Sünme Var 

0 oC 2+120+8+8+16=154 Sünme Var 

- 5 oC 2+120+8+8+16=154 + 5   159 Sn Sünme Var 

- 10 oC 2+120+8+8+16=154 + 10   164 Sn Sünme Var 

- 15 oC 2+120+8+8+16=154 + 15   169 Sn Sünme Var 

- 20 oC 2+120+8+8+16=154 + 15   169 Sn  Sünme Var 

- 25 oC 2+120+8+8+16=154 + 20   174 Sn Sünme Var 

 

 

Ayırma testleri ile elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde yapılan ayırma testlerinin 

tamamında sünmenin olduğu tespit edilmiştir. Standartlarla belirlenmiş olan kaynak başarı 

ölçütü olan sünme işlemi birleştirilen tüm numunelere uygulanan ayrıma testleri sonucunda 

tespit edilmiştir.  
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Şekil 3. a) Çekme testi grafiği için kritik noktalar b) elde edilen çekme grafik örneği 

 

 

Şekil 4. Elektro Ergitme Kaynak Yöntemi ile farklı ortam sıcaklıklarında birleştirilen PE__RT 

borularının dayanımı özellikleri 
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4. SONUÇLAR 

Yapılan deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde;  

 

• Çalışma ile elde edilen birleştirilmiş test numuneleri ve testlerden elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde PE-RT plastik borular için ideal birleştirme yönteminin elektro 

ergitme kaynağı olduğu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede testler ile elde edilen 

sonuçlar kadar birleştirilmiş hatların performansları da dikkate alınmıştır.   

• Elektro ergitme kaynağı ile birleştirilen hatların eğilme dirençlerinin yani eksenel 

yöndeki gerilmelere karşı dirençlerinin sıcak elaman kaynağı ile birleştirilen hatlara 

oranla daha iyi olduğu sahada yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde net bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır. PE-RT boru hatları da diğer plastik borulardan oluşturulan hatlarla 

gibi benzer özellikler göstermektedir.   

• -25 oC ile 60 oC arasında on üç farklı sıcaklıkta yapılan birleştirmelerle elde edilen 

numune yüzeyleri incelendiğinde -5 oC den daha düşük ve - 35 oC üzerindeki 

sıcaklıklarda bu tür birleştirilme işlemlerinin dayanım özellikleri değerlendirildiğinde 

uygun olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

• Standartlarla ortaya konmuş parametrelerde yapılacak olan değişikliklerle daha kaliteli 

birleştirmeler elde edilebilir. Değerlendirmelerde kaynak kalitesini ortaya koyan en 

önemli sonuç test sırasında oluşan uzama (sünme) miktarıdır. Yapılan çalışmalarda -5 

oC den daha düşük ve - 35 oC arası sıcaklıklarda uzamanın en belirgin olduğu tespit 

edilmiştir. 

• Hammaddenin saflığı kaynak kalitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Katmanlı PE-RT 

plastik boruların kaynak yöntemleri ile birleştirmeye uygun olmadıkları yapılan 

çalışmalarda net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sıcak elaman alın kaynağı ile yapılan 

birleştirmelerde gözlem ve test sonuçları değerlendirildiğinde tespit edilmiştir. 

• Ortam sıcaklığının kaynak kalitesi üzerinde büyük etkisi vardır. Fakat standartlarda 

önerilen parametrelerdeki değişikliklerle önerilmeyen ortam sıcaklıklarında bile çok iyi 

sonuçlar alınmıştır. Bunu son dönem üretilmiş olan kaynak makinelerinin yeteneklerine 

atıf edebiliriz. 
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Buğday Sapı Hamurlarının Oksijen ile Ağartılmasında Ksilanaz Enziminin Etkileri 

 

Mustafa ÇİÇEKLER1 

 Ahmet TUTUŞ2 

 

Özet 

Bu çalışmada çevre dostu yöntemlerle buğday saplarından elde edilen kağıt hamurlarının 

ağartılmasında ksilanaz enziminin etkileri araştırılmıştır. Kağıt hamuru üretiminde buğday 

sapları Soda-Hava-Potasyum borhidrür (KBH4) yöntemiyle pişirilmiştir. Optimum enzim 

uygulamasını belirlemek için buğday sapı hamurlarına belirli koşullarda dört farklı oranda (0, 

5, 10, 15 U/g) enzim uygulanmıştır. En iyi sonuçları veren enzim uygulaması sonrası enzimin 

etkilerini belirlemek için kağıt hamurları bir kademe ağartma işlemine tabi tutulmuştur. Enzim 

uygulanmış ve uygulanmamış kağıt hamurları 7 bar oksijen ile ağartılmıştır. Ağartma işlemi 

sonrası hamurların verimi, kappa numarası, viskozite değerleri ve optik özellikleri 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda, enzim uygulanmış hamurların oksijen ile ağartılması sonrası 

enzim uygulanmamış hamurlara göre beyazlık ve parlaklık değerleri sırasıyla %10.1 ve %13.3 

oranlarında artarken, sarılık değerleri ise %6.3 oranında azalmıştır. Sonuç olarak, buğday 

saplarından elde edilen kağıt hamurlarının ağartılmasında ksilanaz enzim uygulamasının bir 

sonraki ağartma kademesinde optik özellikler üzerine belirgin bir etkisi vardır. Ağartma 

işlemlerinde ksilanaz enzimi kullanılarak hem daha iyi sonuçlar alınabilir hem de bir sonraki 

ağartma kademesinde daha az kimyasal kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ağartma, Buğday sapı, Kağıt hamuru, Ksilanaz. 

 

Effects of Xylanase Enzyme on Oxygen Bleaching of Wheat Straw Pulp 

Abstract 

In this study, the effects of xylanase enzyme on the wheat straw pulp bleaching were 

investigated. Wheat straws were cooked by Soda-Air-Potassium borohydride (KBH4) method 

in order to pulp production. The pulps were applied to xylanase enzyme in four different ratios 

(0, 5, 10, 15 U/g) to determine optimum condition. Then, the pulps obtained from optimum 

condition were subjected to a bleaching process to determine the effects of the enzyme. Enzyme 

treated and untreated pulps were bleached with 7 bar oxygen. Yield, kappa number, viscosity 

values and optical properties of the pulps were investigated after bleaching. The obtained results 
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indicated that the brightness and whiteness values of the enzyme treated pulps increased about 

10.1% and 13.3%, respectively and the yellowness values decreased about 6.3% compared to 

the untreated pulps after oxygen bleaching. Consequently, xylanase enzyme application in the 

bleaching of pulp obtained from wheat stalks has a significant effect on the optical properties 

in the next bleaching stage. In bleaching processes, xylanase enzyme can be used for better 

results and less chemical can be used at the next bleaching stage. 

Keywords: Bleaching, Pulp, Wheat straw, Xylanase. 

 

1. Introduction 

Enzyme application is an environment-friendly biological bleaching method which is used to 

prevent or reduce the use of chlorinated bleaches. The most effective and common enzyme used 

in enzymatic bleaching is xylanase enzyme. Xylanase breaks down the covalent bonds between 

the hemicellulose and lignin found in the pulp and releases lignin and chromophores. It also 

provides for the re-polymerization of the re-precipitated xylans onto the fibers after cooking 

and facilitates the penetration of bleaching chemicals in the subsequent bleaching stages (Bajpai 

et al., 1999). Although the mechanism of the xylanase enzyme cannot be fully explained, 

different hypotheses have emerged. The first hypothesis is that the xylans which are deposited 

in the pulp after the cooking process make access to lignin difficult (Fig. 1). Xylanase enzymes 

facilitate the access to lignin by degrading the precipitated xylans. 

 

Figure 1. The effect of xylanase on xylans 

Xylanases are able of degrading xylose and xylans in oligosaccharides. The lignin-carbohydrate 

complex (LCC) is damaged during the deterioration of xylans and more active groups are 

consisted. Meantime, the fiber cell wall relaxes and assists in the exposure of lignin to bleaching 

agents and alkalis, thereby improving the bleachability of the pulps (Maan and Dutt, 2017). The 

main objectives of the use of enzymes in pulp bleaching are to accelerate the removal of lignin 
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at the next bleaching stage and to contribute to the protection of both the economy and the 

environment by using fewer chemicals in bleaching processes. 

Wheat (Triticum) in the graminae family is an annual herbaceous plant breeding. According to 

many studies, the gene center of the wheat has been accepted as Anatolia, Caucasus and West 

Iran. It is preferred as a place of cultivation and it is considered as the basic nutrient used in 

flour and feed production. In terms of world wheat production, China ranked first with 131.5 

million tons of wheat production in 2016 and Turkey ranked 11th with 20.6 million tons. Wheat 

production in the world is approximately 7.5 billion tons and our country meets 2.74% of this 

amount (FAO, 2018). According to the researches and agriculturalists, approximately 2 kg of 

wheat stalk is obtained from 1 kg of wheat produced place (Akgul, 1997; Cicekler, 2012; Tutus 

and Cicekler, 2016). In 2017, 21.5 million tons of wheat was produced in our country. 

Considering that 2 kg of straw is obtained from 1 kg of wheat production, 43 million tons of 

wheat straws are obtained in our country after the harvest. When baling and transporting losses 

and stubbles remaining on the soil after the harvest are taken into account, there is a loss of 

about 32% and this ratio varies depending on the height of the stubble and the type of transport. 

Approximately 68% of the 43 million wheat straws, 29.2 million tons, can be used. The nodes 

located in the wheat stem constitutes approximately 4-5% of the total straws weight and is not 

desirable since it is not sufficiently separated to the fibers in pulp production and is a sieve 

residue. 

Unbleached pulps prepared by different methods are quite dark and not suitable for the 

production of many types of paper. Generally, paper pulp obtained by alkaline methods such as 

kraft and soda are dark. The pulps obtained by these methods are generally used in the 

production of wrapping paper. The pulps obtained by mechanical and sulfite method are 

generally light in color and are used in the production of papers such as newsprint. The lightest 

colored pulps are produced by the sulfite method (Smook, 1992). The brightness of the pulp is 

an indicator of its whiteness and is widely used as an indicator in the evaluation of the results 

of bleaching processes. Brightness is calculated from the reflectance of paper layers made from 

pulp using a specific spectrum band light with an effective wavelength of 457 nm. The 

bleaching of the pulp is carried out to achieve the specified degree of brightness, and the most 

important of these is to increase the brightness value of the pulp so that it can be used in writing-

printing and tissue papers. The bleaching process also removes the residual lignin from the 

unbleached pulps and prevents yellowing when exposed to sunlight. In addition, the resin and 

other extracts contained in the unbleached pulp are removed during the bleaching process and 

improve the absorbency characteristic of the tissue paper (Farr et al., 1992; Fredette, 1996). 
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The aim of this study with using environmentally friendly methods was to investigate effects 

of xylanase enzyme on the wheat straw pulp bleaching and on the pulp properties. 

 

2. Experimental 

2.1. Materials 

As the research material, wheat (Triticum aestivum L.) stems, which are the commercial names 

of Ceyhan 99 and the most widely distributed plants in our country, have been used. Straws 

were obtained from the trial sites of Kahramanmaraş Provincial Directorate of Food, 

Agriculture and Livestock. Xylanase enzyme purified endo-β−(1→4)-xylanase from 

Thermomyces lanuginosus produced by submerged fermentation of a genetically modified 

Aspergillus oryzae microorganism was supplied from Sigma-Aldrich Inc. The other chemicals 

used in this study were provided from Merck KGaA Inc.  

 

2.2. Pulp Production 

After the weeds and other grain stalks in the wheat straws were cleaned by hand, the straws 

were chopped with a cutting tool to be 6-8 cm long, 1.5-2 mm thick and 20-25 mm wide. 

Cooking operations were made in 15-liter capacity, electrically heated, 25 bar pressure resistant, 

4 cycles per minute and in the laboratory type discontinuous rotary cylindrical digester which 

can be controlled with thermostatically. Filling and unloading of the raw material into the 

digester was done by hand and 500 grams of wheat straw was used in cooking. The cooking 

temperature is controlled with the thermometer on the digester after the cooking process has 

been adjusted from the control panel and it has been worked with accuracy of + 2 oC. In the 

following Table 1, cooking trial was carried out. 

Table 1. Wheat straws pulping conditions  

Pulping conditions Value 

NaOH charge (%)  14 

Air pressure (bar) 9 

KBH4 charge (%) 0.7 

Cooking temperature (oC) 140 

Time to max. temp. (min) 40 

Time at max. temp. (min) 50 

Liquor to raw material ratio (L/kg) 5/1 

The pulps obtained at the end of each cooking were washed on a 200 mesh sieve with plenty of 

water until the black liquor was removed. After removal of the chemical substances by washing, 

the pulps were disintegrated with a laboratory type disintegrator at a certain concentration for 

10 minutes and screen rejects were eliminated in vibrating screen which has 0.15 mm slits. 
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Kappa number and viscosity of the pulps were determined according to TAPPI T 236 om-13 

and TAPPI T 230 om-08, respectively. 

 

2.3. Enzyme Application and Oxygen Bleaching 

Enzyme application was applied to the pulps obtained by Soda-Air-KBH4 method in different 

conditions given in Table 2. To stop the activity of the xylanase enzyme after application, the 

pulps were incubated at 100 oC for 10 minutes and prepared for the oxygen bleaching process. 

In order to determine enzyme application on the wheat straw pulp properties, enzyme treated 

and untreated pulps were subjected to oxygen bleaching under the condition given in Table 3 

below. 

Table 2. The enzyme application conditions 

Conditions Value 

Enzyme charge (U/g)  5 

pH 7 

Temperature (oC) 40 

Time at maximum temp. (min) 60 

Concentration (%) 10 

 

Table 3. Oxygen bleaching condition 

Conditions Value 

Oxygen pressure (bar)  7 

NaOH charge (%)  3 

MgSO4 charge (%)  0.5 

Temperature (oC) 100 

Time at maximum temp. (min) 60 

Concentration (%) 10 
 

The pulps were gradually beaten in the Hollander Beater up to 35 oSR. Ten handsheets with the 

grammage of 70±3 (g.m-2), were prepared using a Rapid Kothen sheet former according to ISO 

5269-2:2004. The brightness, whiteness and yellowness values of the papers were measured 

according to ISO/DIS 2470, ISO 11475 and ASTM E313 standards, respectively. 

 

3. Results and Discussion  

3.1. Effects of Enzyme Application on Pulp Properties 

The yield and optical properties of the enzyme treated wheat straw pulp were presented in Table 

4.  When the optical properties obtained after the xylanase enzyme applied to the pulps were 

examined, it was determined that the pre-enzyme application generally did not have a 

significant effect on the optical properties of the pulps. However, in many studies, it has been 
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reported that pre-enzyme application in multistage bleaching is effective at the next bleaching 

stage and decreases chemical consumption in bleaching processes, decreases cost and is 

environmentally friendly (Bajpai, 1999; Battan et al., 2007; Nagar et al., 2013). 

 

Table 4. The yield and optical properties of the pulps obtained by enzyme application 

Enzyme 

(U/g) 

Whiteness 

(%ISO) 

Brightness 

(%ISO) 

Yellowness 

(E313) 

Kappa 

Number 

Viscosity 

(cm3/gr) 

Yield 

(%) 

0 43.78b 30.06b 44.41b 41.9 896 94.61 

5 44.41a 32.00a 43.52a 41.5 875 94.00 

10 44.46a 32.04a 43.56a 40.9 873 92.12 

15 44.45a 32.16a 44.16b 40.5 870 90.25 
*Mean values with the same lower-case letters are not significantly different according to Duncan’s mean 

separation test. 

Therefore, to determine the effect of xylanase enzyme in the next bleaching stage, the statistical 

analysis of Table 4 indicated that the enzyme ratios with optimal properties are 5 U/g to wheat 

straw pulp and these pulps were subjected to oxygen bleaching.  

Since hemicellulase enzymes were indicated to be effective in the next bleaching steps, 

xylanase enzyme treated and untreated pulps were subjected to 7 bar oxygen bleaching and the 

yield and optical properties of these pulps were given below in Table 5. 

 

Table 5. Findings about the yield, chemical and optical properties of enzyme treated and 

untreated pulps after oxygen bleaching 

Enzyme 

(U/g) 

Whiteness 

(%ISO) 

Brightness 

(%ISO) 

Yellowness 

(E313) 

Kappa 

Number 

Viscosity 

(cm3/gr) 

Yield 

(%) 

0 50.66 35.03 42.96 31.1 816 94.00 

5 55.79 39.63 40.25 29.9 801 94.61 

 

The kappa number of the enzyme treated pulps was found to be lower than that of untreated 

pulps about 3.6%. Kappa number is a parameter that indicates the bleachability or lignin content 

of pulps. The lower kappa number means that the pulps lignin content is lower; therefore, it is 

easy to bleach. The viscosity of a pulp is an indication of the average degree of polymerization 

of the cellulose. Therefore, it indicates the degradation of cellulose resulting from bleaching 

(reduction in cellulose molecular weight). According to Table 5, the enzyme application has no 

significant effect on viscosity value. 

The effect of hemicellulases in bleaching processes is depend on the modification of 

hemicelluloses in pulp and increases the elimination of lignin in chemical bleaching. It has been 

suggested that the action of xylanase is due to partial hydrolysis of remodeled xylans or to the 

separation of xylan from lignin-carbohydrate (LC) complexes (Yang and Eriksson, 1992; 
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Kantelinen et al., 1993). Removal of xylans in pulp are known to facilitate the penetration to 

residual lignin, thereby increasing the bleachability of the pulp during the subsequent bleaching 

stages (Hortling et al., 1994). In addition, it is reported that hemicellulase applied to pulp also 

removes chromophoric groups (Patel et al., 1993). The effects of xylanases on xylan and their 

results were shown in Fig. 2 below (Jeffries and Viikari, 1996). 

 

 

Figure 2. Suggested mechanisms of xylanase-aided bleaching. 

Table 5 indicated that the whiteness values of the enzyme treated pulps were found to be higher 

than that of untreated pulps about 10.1%. Although whiteness, perception depends on many 

factors, it is a commercially important feature of paper and board. High whiteness increases the 

contrast of printed areas and increases the number of reproducible colors (Coppel et al., 2010). 

The brightness of the enzyme treated pulps was found as 39.63 %ISO and this value increased 

about 13.1% compared to untreated pulps. Brightness is not whiteness; it is not a colorimetric 

measurement. It is primarily a measure of freedom from pulp yellowness cohered with the 

existence of impurities and lignin left by partial bleaching. It is impossible to make a very white 

paper with pulps of lower brightness. The brightness test was designed primarily as a test to 

measure the effectiveness of bleaching in removing yellowness from pulps (Scott et al., 1995). 

Besides, the yellowness of the pulps was affected positively with enzyme application (Fig. 3). 
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Figure 3. Effects of xylanase enzyme application on the wheat straw pulp properties 

The obtained results showed that the enzyme application provide has been very effective in the 

wheat straw pulp bleaching. The xylanase enzyme breaks down covalent bonds between 

hemicellulose and lignin found in pulp and releases lignin and chromophores. In addition, it 

provides a re-polymerization of xylans which are re-deposited on the fibers after cooking and 

facilitates the penetration of bleaching chemicals in the subsequent bleaching stages. However, 

it also leads to loss of yield by dissolving hemicelluloses in the pulp. When Table 4 examined, 

the pulp yield was decreased about 4% with 15 U/g xylanase enzyme applications. 

 

4. Conclusions  

A significant improvement in the optical properties of the wheat straw pulp has been achieved 

by treating the pulp with xylanase enzyme prior to bleaching with oxygen. The brightness and 

whiteness of the pulps were increased and yellowness values of the pulps were also decreased 

by applying xylanase enzyme. The viscosity of the pulps has not been significantly affected 

during enzyme application and kappa number decreased with xylanase enzyme. Enzyme 

application is an environmentally friendly biological bleaching method which is used to prevent 

or reduce the use of chlorinated bleaching agents. Evaluation of enzymes in the pulp and paper 

industry both reduces the cost and the amount of chemicals used and environmental pollution. 

Therefore, various enzymes can be used in bleaching processes. 
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Türkiye’de Kağıt ve Karton Sektörünün Durum Analizi 

Mustafa ÇİÇEKLER1,  

Ahmet TUTUŞ2,  

Ayşe ÖZDEMİR3 

Özet 

Dünyada ve ülkemizde teknolojinin gelişmesi, nüfusun hızlı bir şekilde artması, yaşam 

standardının yükselmesi ve tüketici beklentilerinin değişmesi ile dünya genelinde olduğu gibi 

ülkemizde de kişi başına düşen kağıt ve karton tüketim miktarı hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Milattan sonra 105 yılında Çin’de Han Hanedanlığında görevli olan Ts’ai Lun kağıt üretim 

endüstrisinin öncülüğünü yaparak kağıt üretimine başlamıştır. Kağıt, ilk olarak çok değerli yazı 

ve kayıt malzemesi olarak kullanılmış ve ilerleyen yıllarda diğer malzemelere göre sağladığı 

üstünlüklerden dolayı ambalaj malzemesi olarak da değerlendirilmeye başlanmıştır. Son 

yıllarda dünya genelinde kağıt üretimi yaklaşık 700 milyon ton iken ülkemizde 55 milyon 

tondur. Bu veriler doğrultusunda ülkemiz kağıt ve karton üretiminin sadece %0.7’sini 

karşılamaktadır. Atık kağıtlar sağladığı avantajlardan dolayı kağıt ve karton üretiminde önemli 

bir yer almakta olup ülkemizde kağıt hamurlarının neredeyse tamamı atık kağıtların geri 

dönüşümü ile elde edilmektedir. Odun ve yıllık bitkilerden üretilen kağıt hamuru miktarı ise 

yaklaşık 120 bin tondur. Bu çalışma, ülkemizde kağıt ve karton sektörü hakkında bilgiler 

vermek ve durum analizi yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kağıt, Karton, Durum Analizi. 

 

Abstract 

The amount of paper and cardboard consumption per person is increasing rapidly with the 

development of technology, the rapid increase in the population, the increase in the standard of 

living and the change in consumer expectations. Ts’ai Lun, who was working in China in the 

Han Dynasty in 105, started the paper production with the leadership of the paper production 

industry. The paper was first used as a very valuable writing and recording material and in the 

following years it was started to be considered as a packaging material due to its advantages 

over other materials. In recent years, while paper production in the world is about 700 million 

tons, it is 5.5 million tons in our country. According to these data, our country meets only 0.7% 
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of the paper and cardboard production. Waste paper is an important material for pulp and paper 

industry due to the advantages it provides and almost all of the pulp is obtained by recycling of 

waste paper in our country. Recycling rate of waste paper in Turkey is about 55% and 2.4 

million tons of waste paper and board is used in the paper and board production. This study is 

prepared in order to do situation analysis and give information about pulp and paper industry 

in Turkey. 

Keywords: Paper, Board, Situation analysis. 

 

1. Giriş 

Yazının keşfedilmesi ile birlikte insanlar papirüs ve parşömeni yazı yazmak için 

kullanmaktaydı. Daha sonra yazının kolay bir şekilde yazılması ve ekonomik bir hal alması için 

papirüs ve parşömene alternatif bir şeyler bulmaya çalışmaya başlandı. Kağıt, milattan sonra 

100 yıllarında Çin’de keşfedildi. Milattan sonra 105 yılında Çin’de Han Hanedanlığında görevli 

olan Ts’ai Lun kağıt üretim endüstrisinin öncülüğünü yaparak kağıt üretimine başladı. Ts’ai 

Lun, dut kabuğu ve kenevir paçavralarını su yardımı ile ince parçalara ayırmış ve daha sonra 

suyu uzaklaştırarak güneş altında kurutarak kendi kağıdını üretmiştir. Yapmış olduğu bu 

çalışma oldukça ilgi görmüş ve Çin’in dört bir yanında kullanılmaya başlanmıştır (Stromer, 

1960; Tsien, 1985; Wilkinson, 2012). 

1250’li yıllara kadar Avrupalılar hala parşömen kullanıyor ya da Mısır’dan yüksek fiyatlarda 

kağıt ithal ediyorlardı. Ancak bu durum Mısır’daki kağıt üretim teknolojisi İtalya’ya ulaştığında 

değişmiştir. 1338’li yıllarda ise Fransızlar kendi kağıtlarını üretmeye başladılar. Avrupalılar 

kağıt fabrikalarına güç sağlamak için su değirmenlerini kullanmaya başladılar ve böylelikle 

kağıdı daha ucuza mal ettiler. 1350’li yıllarda ise artık Avrupalılar dünyaya kağıt satmaya  

başladılar (Thompson, 1978; Barrett, 2008).  

1411 yılına gelindiğinde icadından yaklaşık 1000 yıl sonra Almanlar kendi paçavra kağıtlarını 

üretmeye başladılar. Kağıt üretimini öğrendikten sonra Çin baskı yöntemlerini de öğrenen 

Almanlardan Gutenberg adında bir kişi 1453 yılında ilk basılı İncil’i üretti. Artık kağıt üretimi 

neredeyse tüm dünyaya yayıldı (Stromer, 1993; Wilkinson, 2012). 

İslam tarihinde ise ilk kağıt fabrikası 793-794 yılında Bağdat’ta kurulmuştur. İslam dünyasında 

10. yüzyılda 6 farklı kağıt türünün üretildiği bilinmektedir. Arap ülkelerinde kağıt devlet 

tekelinde olup renk ve kalite bakımından birkaç çeşit üretilmekteydi. 11. yüzyılda ise Kahire 

üretimi kağıtlar rağbet görmekteydi. Bu dönemde kağıt, satın alınan malzemenin ambalajında 

kullanılacak kadar bol miktarlaydı (Gürboy, 2000). Kağıt üretimi 11. yüzyıldan itibaren Arap 

ülkelerinden İspanya ve İtalya’ya geçmiş, buralardan da Avrupa’ya yayılmıştır. Kağıtçılığın 
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Avrupa’ya yayılmasında Türklerin etkisinin olduğu düşünülmektedir (Poşul ve Görcelioğlu, 

2004).  

Kağıt üretiminin endüstriyel hal almasından yıllar önce ilk kağıt makinesi 1799 yılında 

üretilmiş ve paçavralardan üretilen yazı ve kırtasiye kağıtları geri dönüştürülerek düşük kalitede 

kartonlar üretilmiştir. Aynı zamanda 1774 yıllarında Almanya-Göttingen’de kağıt üretimi ile 

uğraşan Claproth, atık kağıtlardan el yapımı kağıt üretimi prosesi geliştirmiştir. Bu gelişimin 

en önemli özelliği ise günümüzde mürekkep uzaklaştırma (deinking) sistemlerinde olduğu gibi 

atık kağıtlardan mürekkep uzaklaştırma işlemi yapan ilk sistem olmasıdır (Putz, 2006). 

İğne yapraklı ağaç (İYA) odunlarından elde edilen liflerin uzunluğu yapraklı ağaç odunlarına 

göre oldukça yüksektir. İYA odun liflerin uzunlukları 3-5 mm ve genişlikleri 30-50 mikron 

olup bu tür lifler kağıtçılıkta "uzun lifler" grubuna dahil olup kağıt yapımına oldukça 

elverişlidir. YA odun liflerinin uzunlukları 0.8-1.5 mm arasında, genişlikleri ise 15-30 mikron 

arasında olup kağıtçılıkta “kısa lifli” hamurları oluşturur (Kırcı, 2003). 

19. yüzyılın ilk yarısında mekanik kağıt hamuru üretim yöntemleri, ikinci yarısında ise 

kimyasal kağıt hamuru üretim yöntemleri keşfedilmiştir. Bu nedenle artık ikincil liflerin 

kullanılmasına ihtiyaç duyulmamış ve kağıda olan talebin hızla artması ile uzun yıllar boyunca 

kağıt ve karton üretimi için hammadde olarak odun kullanılmıştır (Sixta, 2006).  

Son yıllarda ise azalan orman kaynakları ile birlikte kağıda olan talebin hızla artması ve bu 

taleplerin karşılanması için Japonya ve Batı Avrupa’nın öncülüğü ile atık kağıtların geri 

dönüştürülerek tekrar kağıt hamurunda kullanılması büyük bir önem kazanmıştır (McKinney, 

1995). Atık kağıtlardan tekrar kağıt üretimi sistemleri yasal yaptırımlar ve ekonomiklik 

sayesinde günümüzde kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarının vazgeçilmezleri haline gelmiştir. 

Bu çalışmada 2017 yılı kağıt-karton ve kağıt hamuru sektöründe ülkemizin durum analizi 

yapılmıştır. Veriler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (Food and Agriculture Organization, FAO) 

temin edilmiştir (FAO, 2019). 

 

2. Türkiye’nin Kağıt-Karton Sektöründeki Durumu  

Aşağıda Tablo 1’de 2017 yılında dünya kağıt üretiminde ilk on sırayı alan ülkelerin ve 

Türkiye’nin toplam kağıt-karton üretim miktarları verilmiştir.  

Dünya kağıt-karton üretiminde 5.5 milyon ton ile ülkemiz 24. sırada yer almaktadır.  Dünya 

genelinde üretilen kağıt-karton miktarı yaklaşık 704 milyon ton olup ilk sırayı 195 milyon ton 

ile Çin, ikinci sırayı 129 milyon ton ile ABD alırken üçüncü sırada 42 milyon ton ile Japonya 

yer almaktadır. Dünya kağıt-karton üretiminin yaklaşık yarısını bu üç ülke karşılamaktadır.  
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Tablo 3. 2017 yılı kağıt-karton üretim miktarları 

Sıra Ülke Üretim Miktarı (ton) 

1 Çin 194.700.000 

2 ABD 129.369.713 

3 Japonya 42.043.000 

4 Almanya 37.502.000 

5 Hindistan 23.742.000 

6 Kore 18.695.000 

7 Brezilya 18.352.000 

8 İsveç 16.934.010 

9 İtalya 15.557.000 

10 Endonezya 15.406.000 

24 Türkiye 5.513.562 

 Toplam 703.980.994 

 

Aşağıda Şekil 1’de dünya ülkelerinin 2017 yılındaki kağıt-karton üretimindeki payları 

verilmiştir. 

 

Şekil 1. Dünya ülkelerinin kağıt-karton üretimindeki payları 

Şekil 1 incelendiğinde, kağıt-karton üretimindeki %26.97’lik büyük payı Çin karşılarken onu 

%17.39’luk payıyla ABD takip etmektedir. Ülkemizin payı ise yaklaşık %0.71’dir. 

Tablo 2’de ise 2017 dünya genelinde kağıt-karton tüketim miktarları açısından ilk on sırada yer 

alan ülkeler ve Türkiye’nin tüketim miktarları verilmiştir. Aynı zamanda ülke nüfuslarına göre 

yıllık kişi başı kağıt-karton tüketimleri de aynı tabloda sunulmuştur.  

Dünya genelinde kağıt-karton tüketim miktarı yaklaşık 700 milyon tondur. Kağıt-karton 

üretiminde olduğu gibi tüketiminde de ilk üç sırada Çin, ABD ve Japonya yer almaktadır. 

Ülkemiz ise 8 milyon ton kağıt-karton tüketimi ile 19. sırada yer almaktadır. Kağıt tüketimi 

ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. 
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Tablo 4. 2017 yılı kağıt-karton tüketim miktarları 

Sıra Ülke 
Tüketim Miktarı 

(ton) 

Kişi başı tüketim 

(kg) 

1 Çin 193.360.465 139.5 

2 ABD 120.720.038 370.6 

3 Japonya 41.164.689 324.6 

4 Almanya 32.787.000 396.0 

5 Hindistan 26.622.368 19.9 

6 İtalya 18.605.329 307.1 

7 Meksika 16.988.103 131.5 

8 Kore 16.519.847 321.0 

9 Brezilya 16.502.521 78.8 

10 Fransa 14.443.962 216.3 

19 Türkiye 8.064.562 101.0 

 Toplam 699.973.750  

 

Kişi başı kağıt tüketim miktarının yüksek olması o ülkenin gelişmiş bir ülke ya da gelişmekte 

olan bir ülke olduğunu göstermektedir. Kağıt-karton tüketiminde ilk on sırada yer alan 

ülkelerden beş ülke 300 kg barajını geçmekte olup bu ülkeler Almanya, ABD, Japonya, Kore 

ve İtalya’dır. Ülkemizde ise kişi başı kağıt tüketimi 101 kg’dır.  

Aşağıda Şekil 2’de dünya ülkelerinin 2017 yılındaki kağıt-karton tüketim payları verilmiştir.  

 

Şekil 2. Dünya ülkelerinin kağıt-karton tüketimindeki payları 

Dünyada üretilen kağıt-kartonun yaklaşık %50’si Çin, ABD ve Japonya ülkeleri tarafından 

tüketilmektedir. Bu ülkeler sırasıyla üretilen kağıt-kartonun %27.6, %17.3 ve %5.8’ini, ülkemiz 

ise sadece %1.2’ini tüketmektedir.  

Aşağıda Tablo 3’te ise kağıt-karton ihracat miktarları hakkında bilgiler verilmiştir. Tabloda 

dikkat çeken husus ise kağıt-karton üretiminde dördüncü sırada yer alan Almanya’nın ihracatta 

yaklaşık 23 milyon ton ile ilk sırada yer almasıdır. Ülkemiz ise 1.6 milyon ton kağıt-karton 

ihracatı ile 25. sırada yer almaktadır.  
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Tablo 5. 2017 yılı kağıt-karton ihracat miktarları 

Sıra Ülke İhracat Miktarı (ton) 

1 Almanya 22.813.000 

2 ABD 21.206.859 

3 İsveç 16.345.941 

4 Finlandiya 14.061.360 

5 Kanada 9.310.974 

6 Çin 9.100.008 

7 Fransa 6.528.046 

8 Avusturya 5.687.003 

9 Belçika 5.597.134 

10 Endonezya 5.513.239 

25 Türkiye 1.641.000 

 Toplam 180.739.898 

 

Tablo 1 ve 2 incelendiğinde Almanya 37 milyon ton üretim yaparken 32 milyon ton tüketim 

gerçekleştirmektedir. İhracat miktarı ile karşılaştırıldığında ise yaklaşık 18 milyon ton bir açık 

mevcuttur.  

Aşağıda Şekil 3’te dünya ülkelerinin 2017 yılındaki kağıt-karton ihracatındaki payları 

verilmiştir. Almanya, ABD, Çin, İsveç, Finlandiya ve Kanada gibi ülkeler ihracat payının 

yarısından fazlasını gerçekleştirmektedirler. 

Ülkemiz ise kağıt-karton ihracatında %0.91’lik bir paya sahiptir. Ülkemizin üretim ve tüketim 

miktarları incelendiğinde 5.5 milyon ton üretirken yaklaşık 8 milyon ton tüketim 

gerçekleşmektedir. Bu verilerde doğrultusunda ülkemizin kağıt-karton ihracatının düşük olması 

beklenen bir durumdur.  

 

 

Şekil 3. Dünya ülkelerinin kağıt-karton ihracatındaki payları 
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Dünya ve Türkiye kağıt-karton ithalat miktarları aşağıda Tablo 4’te verilmiştir. İhracatta olduğu 

gibi ithalatta da ilk sırayı 18 milyon ton ile Almanya almaktadır. Tablo 1, 2 ve 3 incelendiğinde 

Almanya’nın ihracattaki 18 milyon tonluk açığı ithalat ile kapanmaktadır.  

Tablo 6. 2017 yılı kağıt-karton ithalat miktarları 

Sıra Ülke İthalat Miktarı (ton) 

1 Almanya 18.098.000 

2 ABD 12.557.184 

3 İtalya 8.420.998 

4 İngiltere 8.352.399 

5 Çin 7.760.473 

6 Fransa 7.151.808 

7 Meksika 6.725.470 

8 Polonya 6.709.677 

9 Belçika 5.528.545 

10 Kanada 5.163.183 

13 Türkiye 4.192.000 

 Toplam 176.732.654 

 

Ülkemiz ise kağıt-karton ithalatında 4 milyon ton ile 13. Sırada yer almaktadır. Daha önce 

bahsedildiği gibi ülkemizin üretim miktarı tüketimi karşılayamadığı için yüksek miktarda kağıt-

karton ithalatı gerçekleştirmektedir. Aşağıda Şekil 4’te ise dünya genelinin 2017 yılı kağıt-

karton ithalatındaki payları verilmiştir.  

Ülkemiz 177 milyon ton kağıt-karton ithalatında %2.32’lik bir paya sahipken Almanya 

%10’luk bir oranla ilk sırada yer almaktadır. 

 

 

Şekil 4. Dünya ülkelerinin kağıt-karton ithalatındaki payları 

Elde edilen veriler incelendiğinde ülkemizin kağıt-karton üretiminde yetersiz olduğu bu 

nedenle ithalat yoluyla tüketim miktarını karşıladığı görülmektedir. Son yıllarda kağıt-karton 
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fiyatlarındaki artışlar Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinden ve Çin’in 

ihracatçı pozisyonundan ithalatçı pozisyonuna geçmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

3. Türkiye’nin Kağıt Hamuru Sektöründeki Durumu  

Aşağıda Tablo 5’te 2017 yılında dünyada üretilen kağıt hamurları miktarları verilmiştir. Kağıt-

karton üretiminde hammadde olarak kullanılan kağıt hamuru üretiminde ilk üç sırayı ABD, 

Brezilya ve Çin almaktadır. Ülkemiz ise kağıt hamuru üretiminde 123 bin ton ile 42. sırada 

kendisine yer bulmuştur.  

Tablo 7. 2017 yılı kağıt hamuru üretim miktarları 

Sıra Ülke Üretim Miktarı (ton) 

1 ABD 48.308.104 

2 Brezilya 19.590.000 

3 Çin 16.374.000 

4 Kanada 16.339.000 

5 İsveç 11.852.010 

6 Finlandiya 10.425.000 

7 Japonya 8.757.000 

8 Rusya 8.647.000 

9 Endonezya 7.782.000 

10 Hindistan 6.126.800 

42 Türkiye 123.000 

 Toplam 187.893.428 

 

Dünya genelinde üretilen kağıt hamuru miktarı 188 milyon ton olup bunun dörtte biri ABD’de 

gerçekleşmektedir. ABD’yi 20 milyon ton ile Brezilya takip ederken Çin ve Kanada yaklaşık 

16 milyon ton kağıt hamuru üretmektedir. Aşağıda Şekil 5’te 2017 yılında üretilen kağıt hamuru 

miktarındaki ülkelerin payları verilmiştir. 

 

Şekil 5. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru üretimindeki payları 
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Ülkemizin kağıt hamuru üretimindeki payı ise sadece %0.07 olup kağıt-karton üretiminde 

hammadde açısından tamamen dışa bağlıdır. ABD %25.71’lik bir payla ilk sırada yer alırken 

kağıt-karton üretiminde ilk sırada yer alan Çin %8.71’lik bir pay ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. 

Tablo 6’da verilen 2017 yılı dünya kağıt hamuru tüketim miktarları incelendiğinde ise ilk sırayı 

46 milyon ton ile üretimde olduğu gibi ABD alırken, Çin 37 milyon ton ile ikinci sırada yer 

almaktadır.  

Tablo 8. 2017 yılı kağıt hamuru tüketim miktarları 

Sıra Ülke Tüketim Miktarı (ton) 

1 ABD 46.440.104 

2 Çin 37.383.721 

3 Japonya 10.216.691 

4 İsveç 9.375.845 

5 Finlandiya 7.397.651 

6 Kanada 7.357.709 

7 Hindistan 7.117.491 

8 Rusya 6.539.282 

9 Brezilya 6.465.613 

10 Almanya 5.592.787 

22 Türkiye 1.330.072 

 Toplam 187.285.268 

Ülkemiz ise kağıt hamuru tüketiminde 1.3 milyon ton ile 22. sırada yer almaktadır. Bunun 

büyük bir kısmı yazı-tabı kağıdı üretiminde kullanılan ağartılmış selülozlardan oluşmaktadır. 

Aşağıda Şekil 6’da ise 2017 yılındaki kağıt hamuru tüketimindeki ülkelerin payları 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 6. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru tüketimindeki payları 

Üretilen kağıt hamurların tüketiminin %24.8’i ABD, %19.96’sı Çin ve %5.46’sı Japonya 

tarafından gerçekleştirilirken, ülkemizde ise bu oran sadece %0.7’dir. 
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Aşağıda Tablo 7’de 2017 yılında dünya kağıt hamuru ihracat miktarları verilmiştir. Kağıt 

hamuru üretimi ve tüketiminde ilk üç sırada yer alan Çin, ihracatta ilk 10’da kendisine yer 

bulamamıştır. Bir başka deyişle Çin kağıt hamuru sektöründe ithalatçı bir ülke olmuştur.  

Tablo 9. 2017 yılı dünya kağıt hamuru ihracat miktarları 

Sıra Ülke İhracat Miktarı (ton) 

1 Brezilya 13.351.981 

2 Kanada 9.506.781 

3 ABD 7.151.000 

4 Endonezya 4.492.931 

5 Şili 4.491.765 

6 Finlandiya 3.497.943 

7 İsveç 3.034.913 

8 Uruguay 2.640.670 

9 Rusya 2.258.872 

10 Almanya 1.183.000 

36 Türkiye 17.158 

 Toplam 180.739.898 

 

Ülkemiz ise ihracatta 36. sırada olup sadece 17 bin ton kağıt hamuru ihraç etmektedir. İhracatta 

ilk sırayı Brezilya alırken ikinci sırada Kanada ve üçüncü sırada ise ABD vardır. Aşağıda Şekil 

7’de dünyada kağıt hamuru ihracatında ülke payları verilmiştir. Kağıt hamurunun ihracatının 

neredeyse yarısı Brezilya, Kanada ve ABD’nin elindedir.  

 

Şekil 7. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru ihracatındaki payları 

Ülkemizde kağıt hamuru üretimi yok denecek kadar az olduğu için ihracatta sadece %0.03’lük 

bir payı bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemiz hem kağıt hamuru hem de kağıt-karton sektöründe 

dışa bağımlı bir ülke olmuştur.  

Aşağıda Tablo 8’de 2017 yılı dünyada kağıt hamuru ithalat miktarları verilmiştir. Daha öncede 

bahsedildiği gibi Çin ihracatçı konumunda ithalatçı konumuna geçmiş ve dolayısıyla 21 milyon 
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ton kağıt hamuru ihracatı gerçekleştirmiştir. Çin’, 5 milyon ton ile ABD ve 4 milyon ton ile 

Almanya takip etmektedir.  

Tablo 10. 2017 yılı kağıt hamuru ithalat miktarları 

Sıra Ülke İthalat Miktarı (ton) 

1 Çin 21.107.885 

2 ABD 5.283.000 

3 Almanya 4.342.787 

4 İtalya 3.441.397 

5 Kore 2.271.739 

6 Fransa 1.992.821 

7 Japonya 1.708.398 

8 Hollanda 1.351.400 

9 Türkiye 1.224.230 

10 İspanya 1.082.535 

 Toplam 60.097.785 

Tablo 8’de dikkat çeken husus ise ülkemizin kağıt hamuru ithalatında 9. sırada bulunmasındır. 

Ülkemizde ağartılmış selüloz üretimi gerçekleştirilmediği için ağartılmış selülozların tamamı 

yurt dışından ithal edilmektedir. Aşağıda Şekil 8’de ise kağıt hamuru ithalat payları verilmiştir.  

 

Şekil 8. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru ithalatındaki payları 

Dünya ithal edilen kağıt hamurlarının neredeyse yarısını Çin, ABD ve Almanya ithal 

etmektedir. Ülkemiz ise bu pastadan %2.04 oranında pay almaktadır.  

Kağıt hamuru üretimi ülkemizde sadece Kastamonu-Taşköprü ve Zonguldak-Çaycuma’da 

bulunan fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. İki fabrikada üretilen kağıt hamuru miktarı 

yaklaşık 120 bin ton olup ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle ülkemizde atık kağıt 

sektörü ön plana çıkmıştır. Aşağıda Tablo 9’da dünyanın ve ülkemizin kağıt hamuru üretiminde 

kullandığı hammaddeler ve miktarları verilmiştir.  

 

Tablo 11. Ülkemiz ve dünya kağıt hamuru üretiminde kullanılan hammadde miktarları 

Hammadde Dünya (bin ton) Türkiye (bin ton) 
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Atık Kağıt Yıllık Bitki Odun Atık Kağıt Yıllık Bitki Odun 

2012 214.099 16.024 171.456 2.379 53 63 

2013 215.355 14.459 172.084 2.437 53 65 

2014 225.380 14.043 176.237 2.330 53 70 

2015 230.528 13.322 176.278 2.346 53 56 

2016 234.063 12.331 181.271 2.370 53 70 

2017 235.334 11.833 183.988 2.452 53 70 

 

Tablo 9 incelendiğinde dünyada 2012 yılında kağıt hamuru üretiminde kullanılan odun, 

yıllık bitki ve atık kağıt miktarları sırasıyla 171.4, 16.2 ve 214 milyon tondur. Ülkemizde ise 

kağıt hamuru üretimin büyük bir kısmı atık kağıtların geri dönüşümünden sağlanmaktadır. 

Bunun başlıca nedenlerinden biri ise ülkemizde odun ve yıllık bitkilerden kağıt hamuru üretimi 

yapan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalarının (SEKA) 1998 yılında özelleştirme kapsamına 

alınması ve 2004 yılında da üretim faaliyetlerini durdurmasından kaynaklanmaktadır. Yukarıda 

daha önce bahsedildiği gibi orman kaynaklarının korunması ve tüketicilerde çevre bilincinin 

artmasıyla kağıda olan talebin karşılanmasında genel olarak atık kağıtlar kullanılmaktadır. 2017 

yılında ülkemizde yaklaşık olarak 2.45 milyon ton atık kağıt geri dönüştürülmüştür. Türkiye’de 

beyaz kağıt üretiminde kullanılan ağartılmış kağıt hamurunun ise neredeyse tamamı hazır 

olarak yurt dışından ithal edilmektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışma sonucunda, ülkemizin kağıt hamuru üretiminde yetersiz olduğu bu nedenle 

hammadde temininde dışa bağımlı bir ülke haline geldiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda kağıt-

karton üretiminde de kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar üretim gerçekleştirilemediğimiz 

için nihai ürün temininde de ithalat yoluna başvurmaktayız. Bu nedenle, ülkemizin yıllık bitki 

ve odundan kağıt hamuru üretim kapasitesini arttırması gerekmektedir. Böylece hem ülke 

ekonomisine katkı sağlanacak hem de dışardan yüksek fiyatlara alınan hammaddenin daha ucuz 

fiyatlarda üretilmesi ile kağıt-karton üretimi de doğru orantılı olarak artacaktır.  
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